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 : یادداشت مترجم

 

۱۹۶۰یدههدومینیمههایاجتماعیجنبش
1
اجتماعیوسیاسیهایپویشبرگیریچشموژرفتأثیرات

داوریوتحلیلنوعازند.فارغنهادبرجایبیستمقرنآخرربعدرشمالیآمریکایوغربیاروپایجوامع

وواقعییهاظرفیتآنان،متقابلدرونیتأثیراتها،جنبشاینپیدایشتاریخیهایزمینهیدرباره

وجودوسیعینظراتفاقبارهایندرامروزهشان،نهاییافولوشکستدالیلسرانجاموآنها،امکانهایافق

دارد
2

بایادشدههایخیزشکه گسترش و موجود وضع به انتقادی رویکرد یاندیشههایافقارتقای

بخشرهاییکنشوپیکارجو شکلبه، ازطیفیوخواهانهترقیاجتماعِیتحرکاتگیریموججدیدیاز

ازدارانهدرمواجههباحیاتسرمایهجدیدسیاسیوفرهنگیهایسنت تاریخشناخترو،اینانجامیدند.

زمینهبه۱۹۶۰یدههاعتراضیهایجنبشتحوالت عواملو دیگر )درکنار هایمهمتاریخی(سهمخود

قرننیمدردارانهضدسرمایهمبارزاتیهایگرایشوهاسنتدرمشهودهایدگرگونیسیرخطفهمکلید

درعیناست،اخیر و دراجتماعیینظریهساحتدرهادگرگونیترعمیقفهمبرایاستضرورتیحال

یعنیگسترهوانتقادیینظریههایپویاییویژهبهاخیر،هایدهه نظریهانقالبی؛ )ازجملههایییمتنوع

بهینظریهدرنوهایگرایش که جنبشواسطهمارکسیستی( این افول و عروج انگیزهی با وها ها

چندوجهیپیوندجزنیستچیزیجوششنظریایناندازهاینوینیمدونوعرضهشدند.خاستگاهچشم

متاخرنمودهایترینشاخصاز«۶۸جنبش»کهتاریخ،یپهنهدرپراتیکونظریهدیالکتیکِیپویاییو
3


درآن ازمتأثروموازاتبهیافتهتجمیعهایایدهانفجاریپیکریابِیفقطنه۶۸جنبشپویایْیاینبود.

برایماندگاروبخشالهامکانونیبهخودبلکهبود،اولجهانیجنگازپسنظرِیوتاریخیهایپراتیک

کهشد،بدلبخشرهاییپیکارهاریمبانیوبدیلیجامعهومسلطنظمهایبنیاندرنظریبازاندیشی

الجرموهانوآوریوهاگذاریبدعتها،چرخشها،بازنگریازبودناهمسازیومتنوعانبوهآنماحصل

چراینظریهیحوزهدرجدیدهایتنش تاریخاسیاسیپراتیکیکیمثابهبهجنبشاینکهاجتماعی.

 یاپیشرویگامهرباتاثیرگذار،وگسترده آفرید،عملی/پراتیکهایپرسشازانبوهیخودناکامی

نیز.اینیبدیلجامعهگشایشومسلطنظمبراندازیدراشتراژیکناکامیونهاییشکستدرکهچنانهم

بهنگاهیاست؛تاریخییقرینهونمونهذکرازنیازبیکهاست،آشکاروملموسچنانآناخیریمساله

                                            

دلیلاهمیترویدادهایداشتند،ونیزبه۱۹۶۰یهایدهههایدانشجوییجایگاهمهمیدرموججنبش.ازآنجاکهخیزش1

 شود.ازآنهایادمی«۶۸جنبشدانشجویی»ها،عمدتابانامساِنمرکزتقلزمانیاینجنبشبه۱۹۶۸سال

جنبش»هایوپیامدهاییزمینهستدربارهباره،کتابزیربرایمثالتحلیلژرفیهایفارسیدراین.ازمیانمعدودمتن2

 یآلمان:درجامعه«۶۸

 .۱۳۸۱برگردان:محمدقائد،طرحنو،«.۱۹۵۵-۸۵مبارزهعلیهوضعموجود:جنبشدانشجوییآلمان»سابینهفوندیرکه:

،۱۸۴۸یانقالبیدرمقطعپسازانقالباتاروپاییهاینظریهپویاییتوانبهباره،میدراینهایتاریخیمهمعنوانقرینه.به3

 اشارهکرد.۱۹۱۷وانقالباکتبر۱۸۷۱ونپاریسدرقیامکم
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میراثایناثراتچپ(،سپهردرویژه)بهدرباخترمتاخرتاثیرگذاِراجتماعیاندیشمندهرنظریسیرخط

 سازد.میآشکارویآرایگیریشکلدرراسیاسیوفکریتاریخی

افولگشودهداریسرمایههایپیشرویتاریخدرجدیدیفصلگوییجنبشایننهاییشکستبا شد:

تاریخیتجاربوسیاسیپیکارهاییصحنهدرمارکسیسم یاندیشهشتابانرشدباسویکازموجود،

هایپهنهدرنولیبرالیسمتهاجمیپیشرویبادیگرسویازوفرهنگی،ونظریهایساحتدرمدرنپست

موجودواقعاسوسیالیستِیاردوگاهوشورویسقوطمنظر،اینبود.ازهمراهسیاسیواجتماعیواقتصادی

۶۸جنبشکهروستهمینازافول.شایدیکشروعنهوبود،درامتاریخیاینپایانییپردهفروافتادنتنها

دورچنداننهایگذشتهافقدرروشنییستارههمچونهموارهآنهایناکامیوهانارساییرغمبه

نظربهدستازدورجمعیتخیلتحققآندرکهمتاخرتاریخازاینقطهاست:همچونبودهبخشالهام

نهادندبرجایبیشتریخوردگیسراغلبولیآفریدند،امیدوآمدندهاییروشناییآن،ازرسید.پسنمی
4
؛

وپرشوریمبارزهیاوشدروشنچیاپاسهایکوهوهادشتدر۱۹۹۴سالازکهدوردستیکورسویشاید

ایزندههاینمونهتنهادارد،جریان«(سوریهکردستان»)اصطالحاروژآوادرپیشسالسهازکهایشکننده

راشگفتتاریخآنودهندبپیوندجمعیرویابینیتاریخباراماتواننداالصول[میهنوز]علیکهباشند

 سازند.پذیرتخیلوواقعیامروزمردمازاندکیبخشبرایحداقل

یاعالقهازبرآمدهصرفًافارسی،بهترجمهبرایکرالازمتنیوکرالمعرفیدرمتنیانتخاباما

بازگشتضرورتاست.نبوده۱۹۶۰یدههسیاسیهایپویاییتاریخبهنسبتمترجمشخصیمندیدغدغه

تاریخاینبخشالهاموجهازبرآمدهصرفاروهیچبهآنترعمیقشناختِنبرایغنیوپرتکاپوتاریخاینبهما

شکست»دیرپایماندگاریکهامرزویشرایطدر)هرچندنیست یاخویشتداومهایزمینهآشکارا«

تربرایمهمبلکهدلیلشمرد(؛غنیمتبایدرابخشالهامعنصرگونههرکند،میتقویتراتداومیخویش

فراسویوزمانیفواصلرغمبهکهاستکلیدیهایپرسشبرخیوجودچنینبازگشتی)وچنینگزینشی(

غربِیاروپایجوامعمهِمهایمندیمسالهازایپارهدرایران(راجمله)ازامروزجغرافیایی،جوامع مرزهای

تاریخیهایپویشناهمزمانهایتالقیومشترکهایبنیاناینکهاست)روشنسازندمیسهیمزمانآن

سازدگرگونمشارکتدست:چگونگیاینازهاییدارند(.پرسشریشهداریسرمایهسازگونهمماهیتدر

دولتکارکردهایوماهیتآن؛متنوعادواتودولتیماشیندرشدنادغامبدونجامعه،سیاسیحیاتدر

چگونگیجامعه؛سیاسیمدیریتواقتصادیانحصاراتباآنتعاملچگونگیومتاخرداریسرمایهدر

بهسازمانمبارزات)یامبارزاتیهایسازمانبرپایی واقتداراگرایانهساختارهاییسیطرهازدوریافته(

بوروکراتیک یا سازیسیاسی»برایفرآیندهاییخلقچگونگیمتعارف؛سنتیاحزابدولتی ارتقایو«

ماشینگردشوکردعملینحوهپرور؛نخبهوگرانخبهسیاسیروندهایازدوربهستمدیدگاْنگِیسوژه

باچگونگیوامپریالیسم، آن اقتدارگرایینویناشکالجهانی؛یگسترهدربخشرهاییمبارزاتتالقی

                                            

هاییازایندستهستند.امابایدخاطرنشانکردکهنمونه«بهارعربی»هایوسیعایران،یاخیزش۱۳۵۷انقالبناتمام.4

-هتوهمسیاسیینهاییضدانقالببرآنها(نیست؛گاسرخوردگییادشدهصرفابرآمدهازشکستنهاییاینتحوالت)یاغلبه

یتاریخیشاخصآن،نظرینسبتبهماهیتتحوالتتاریخینیزموجدسرخوردگیودیگرپیامدهایبازدارندهاست؛نمونه

نشینیوسرخوردگیوعقب«۱۹۷۹انقالباسالمی»بخش*عنصراسالمیدرفرآیندشدنمیشلفوکوبهوجهالهاممجذوب

 بخشراستیندرآنفرآیندانقالبیرادریابد.(آنشدکهفوکوبتواندعناصرالهامبعدیویبود.)*اینشیفتگیمانعاز
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وداریسرمایهدرسیاسی هایدولتمندنظامایدئولوژیِککارکردهایبرابردرایستادگیچگونگیمتاخر

کهاستآناساسییمسالههاییواقعیباشند،پوشانیاگرچنینهماساس،این.برآننظایرواقتدارگرا؛

هاپرسشاینبارویاروییبرایپراتیکیونظریهایگامچهزمانآناعتراضیهایجنبشدریابیم

 شدند.مواجهچگونهخودعصرهایضرورتابتر،کلیبیانیدریابرداشتند؛

هایتاریخیآندرایرانیدولتوپویشبرایمثالتأملدرمساله،مادرشرایطکنونِیودراینمیان،

یاخیرنقشایدارد:درایرانسدهداری(اهمیتویژههایمناسباتسرمایهموازاتودرپیوندیاپویش)به

یپویشجامعه(چنانبرجستهبودهطورکلینحوهانحصاریدولتدرتعیینحیاتاجتماعیوفردی)یابه

فعالینسیاسیترینپروبلماتیکتوانستبهکانونیبایستیامیهاپیشمییدولتازمدتتکهمسالهاس

افولجنبشاعتراضیومدنیوپژوهش کمابیشاز ازدیدمن، سوبدین۱۳۸۸هایاجتماعیبدلشود.

بهروندرویدادهایسیاسیچنانبودهاستکهمساله بهزآیندهطورهردمفیدولتباردیگرو ایخودرا

همگراییتجمیعیبرخیایمحوریبرایاندیشهسانمساله دلیلاینامر است. ورزیسیاسیبرنشانده

الف(اگرتاپیشازآنگرایش )درمعنایوسیعکالمیاحاکمیت(دولتمقطعهایتاریخیمعیناست:

ساخت،ازتوملت)جامعه(رامتمایزمی،یاحداقلمرزقاطعیقلمروهایدولشدتلقیمیمظهرجوروشر

دولتبه )بهتدریجغلبهپیآنهزیمتتاریخْی ازلیقلمدادشدو تاریخی-میانجیعواملسیاسیناپذیرو

ادغام مسیر بنادیگر( ب( گشت؛ آنهموار پسازیسرمایهبهپویشویژهشدنجامعهدر ایراِن داریدر

انقالب
5

کارکرده تجسم دولتبه ، ملیسرمایه»ای ی تشخص« یا کلیسرمایه»یابی دار صریح« تریندر

تاریِخ بهیتاکنونشکل ج( است؛ شده بدل جنبشواسطهاش ادغامی حذف و مستقیم سرکوب هایی

تاحدیسیاستبدلشدهاست،بلکهفقطبهیگانهبازیگرعرصهاجتماعیونیروهایاپوزیسیون،دولتنه

برایجامعهترهایسیاستمسیرهاوبسزیادی ناخواهبرایبسیاریازمنتقدانویمدنی)وخواهورزیرا

تعیینمی نیز بسطتاریخیمخالفانش( روند یعنیدولتدر کند؛ استکه شده طورمیانگینبهاشقادر

اتتمامیدرملزومیفرهنگوآموزشرابهایهمسوباخودپرورشدهد؛د(دولتعرصهیمدنیجامعه

 و است کرده ادغام آن«مقتدارنه»ایدئولوژیکخود هدفمند هدایت و بهمهار را است،ها گرفته دست

 رسد.نظرمی،ناممکنبهآیندهوروبهاندازهایفرهنگیبدیلدرسطحگستردهکهطرحچشمطوری

                                            

سانمحصولیناگزیرازتوانبهداریدرایرانپسازانقالبرامییپویشسرمایه.دربیانیبسیارعاموفشرده،خصایلویژه5

جایهایبههاوهزینهطلببرآمدهازتفوقضدانقالبی،ویرانیتلفیقعواملتاریخِیزیرتلقیکرد:ساختاراستبدادیوتمامیت

وکمالالگویتحمیلینولیبرالیسماقتصادی،پذیرشتمام«گشایش»یحاداقتصادیبرایبازسازیوماندهازجنگ،فشارها

هایسیاسیواقتصادیدرونالیگارشیاقتدارگرایحاکم،ضرورتبسطماشینتردربازارآزادجهانی،رقابتبرایادغامسریع

 سازینظامیان*.سرکوبدولتیونیازمندیساختاریبهفربه

ازیکگریخودازضرورتیدوگانهبرمی*ایننیازمندیساختاریبهنظامی )مهاروسرکوب(خیزد: سوضرورتمواجههبا

دارانهبهموازاتتداومخفقانسیاسیومدنیهایسرمایهویژهباپیشبردتهاجمِیطرحیاجتماعی،کهبهیابندهتضادهایبسط

می تشدید و تقویت سوی از و بلندپروازیشوند؛ تداوم ضرورت ازمنطقهدیگر، همچنان درظاهر اگرچه که ایحاکمیت

داعیهپیشینه میی تغذیه آن ایدئولوژیک بههای اما بهکند، )خواه بقاست به معطوف و استراتژیک رویکردی منظورواقع

ی،وخواهبرایعرضهجهانیدرمنطقههایهایقدرتپیمانیکردنجایپادرپیوندباشرایطجهانیوستیزهاوهممحکم

ملموسبه و عینی آماجی بیرونی»سان خطر به« فرضی انسجام حفظ یا برساختن ملت-دولت»منظور به« آن،و موجِب

 سازیمادیوایدئولوژیکبرایتداومسرکوبداخلی(.گریونهایتًازمینهنمایِیبسطنظامیموجه
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ماندهدرمیدانیپادلبرتنها»یکالمآنکهتوگوییدولتبهخالصه
6

کنمبدلشدهاست.خاطرنشانمی«

هایدرونیآندرمیاننیست،بلکهتأکیدهاوجوششکهدراینجاموضوعنفیفاعلیتجامعهوتضادمندی

بنا استکه آن ادغامبر و افزودن استبا موفقشده دولت)موقتا( موجود، و جمیعشرایطگذشته به

به فاعلیتخویش، در ستیزندهبخشاقعفاعلیتومیانگینفاعلیتجامعه و یآنهایناهمسو مهار ورا

برایچنینسرکوب امکاناتخود )یا کند اینسرکوبو مساله بنابراین، تقویتکند(. وسیعا مهاریرا

بایدپیشازهرچیزبهخویشبنگردوتنهاازپیاین]اکثریتفرودستوتحتستمآن[نیستکهجامعه

به باورمن،دریتجلییابرآمدیازهستیخودشناسایییانقادیکند؛بلکهبهابهمثخودنگری،دولترا

توانددرجهتشناساییخویشوتعمقدرآنمی«دیگرِی»تنهاازطریقنگاهبه«جامعه»موقعیتکنونی

کهدرستهمینخودگام چرا بهخویشتنرا«جامعه»شدهاستکهراهنگریستنفربه«دیگرِی»بردارد.

توانگفتدولتیپایانیاینمجموعه،میبندیکرالدرمقالهگیریازصورتمسدودساختهاست.بابهره

ناگزیرش)یاواپسینهایاقتصادییکبتواندبحرانآیدتااینداریانحصاریبرمییاریسرمایهاقتدارگرابه

خرد بیکنندهبحران کند، مهار ساحتسیاسی در را بهاش( آنآنکه از بهتمامی )چه کند عبور طورها

علی دولتاقتدارگرا اینمعنا، در تواندکابوستعلیقابدیاالصولمیساختاریفاقدچنینتوانیاست(.

رهاییسرمایه گذار هیچ )بدون چهداری و سازد؛ محقق را انگلسوبخش( که بربریتی ما درعصر بسا

داریتشدیدیافتهسرمایهدادند،همانلوگزامبورکبدانارجاعمی
7
انداِزرهاییباشد.بنابراین،منهایچشم

پویایی با( مقابله متناقضیکهسرمایهفهم)و بعضا ایرانطیمیهایشگرفو کندداریدر
8
بدونفهم

میپویایی دولتطی نهاد که دولتاینکبیشهایی نهاد واقیعتکه این )گواینکه نیست میسر ازکند

م به سوژههمیشه رشد پرورشو راه سر بر اساسی رهاییانعی خودگیسیاسی است، شده بخشبدل

 یدولتاست(.تنهاییدلیلیکافیبرایبازاندیشیوتعمقدرمسالهبه

 

 یدیگر:یکنکته

منمحدودشناختکهجاییتا غربجهاننظرِیومبارزاتیهایسنتمعرفیدهد،میقد
9
فضایدر

است،شدهمختلف(انجامزمانیمقاطعدرترجمههایموج)یاترجمهمیانجیبهعمدتاکهایران،اندیشگی

ُمقطعهایمعرفیاینخاللازعنوانپیامدیازاینوضع،برد.بهمیرنجمهلکیگسستگییاناپیوستگیاز

ویکدیگر،برهاآناتتاثیرودرونیپیوندهایها،سنتاینتاریخیواجتماعیتبارشناسیپراکنده،و

نمونه،شود.برایمیآشکارخوانفارسیمخاطببرایکمترآنانپیوستگیوتداخلبخِشتدوامهایزمینه

شدهمعرفیانتقادی-نظریسنتمشهورترینروسیمارکسیسمازپسکهفرانکفورتمکتبمورددرحتی

                                            

 «.ماندهدرمیدانایپروگاونر،تنهادلب»گارسیالورکا:«درساعتپنجعصر»ازشعریشاملو.فرازیازترجمه6

7« یافتنشدت. سرمایه« مخرب پیامدهای آشکارشدگی و بسط معنای نهدر و نزدیکبهداری، مناسباتلحاظ به ترشدن

گرانمارکسینظیرتوماسسکین)برخیپژوهشترقانونارزشدرسطحتاریخیدارانهیاتجلیهرچهروشنکالسیکسرمایه

 واراست(.داریازپایانجنگجهانیاول،درحالطیکردننوعیگذاراستحالهبرآنندکهسرمایه

یایران،درپیوندباهایبومیومختصاتخاصجامعههایسرمایهباخصلتمندییترکیبویژهوضروریقانونواسطهبه.8

 .سازیملزوماتعامانباشتیتاریخیحاضربرایبرآوردهیجهانیدردورهایسرمایهههایمنطقضرورت

 مراتببدتراست.به«(جنوب»یا«شرق)»هاینظریومبارزاتیسایرمناطقجهانطبعااینوضعیتدرموردمعرفیسنت.9
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اینتاریخیهایدنبالهوپیامدهاودرونیتحوالتوهاخاستگاهازایبسندهشناختماست،یجامعهدر

ضرورِیومکملشناخِتامکانغیابدراست.درنتیجه،نشدهدادهدستبهتاثیرگذاروعظیمفکریسنت

-فرهنگیایبسته»باخوانفارسیمخاطبآنها،پویشوگیریشکلتاریخیبستردرنظریهاینمضامین

یکیاینماند.ومیغریبهآنکارکردهایاهمیتوهاداللتبهنسبتکمابیشکهشود،میمواجه«تئوریک

آورانهزبانهایبداعتدرعمدتاایراندر«انتقادیینظریه»کاربستتااستشدهموجبکهاستدالیلیاز

پویشازرادیکالوانتقادیهایتحلیلیارائهدرنهیابد،تجلیشناسانهزیبایینقدهایوفرمالیستیو

قدریتعمیمساختارهای با میاجتماعی. اینبرداشت/دغدغه پیوستاربخشیبه فهممسنجم توانگفت،

اندیشه گوشهتاریخ بر که است آن نیازمند گذشته، قرن در پیکارجو و انتقادی وی تاریک های

زبانهملبهادبیاتفارسیهردلییابندوبهاستریمغربیجایگاهینمییآن)کهدرفضایمینماندهمغفول

سهمخودتالشبسیارکوچکیاستدرهمینراستا؛اند(روشنیافکندهشود.اینترجمهبهکمترراهیافته

هاوکردنآننیازمندهمراهیدستخصوصراهبسیاردرازیدرپیشاستکهطیبااینتوضیحکهدراین

زمینههایبسیاریقلم در بازسازینظریهیمعرفینست)خواه بازخوانیمارکسو یظریاتمعطوفبه

زمینه در خواه و کاربستمارکسی، نظریهی نوین ارائههای برای مارکسی تحلیلی ژرفی وهای تر

 داریمتاخر(.هاینوظهوردرسرمایهگی،وگرایشیدولت،فناوری،رسانه،سوژهروزآمدتریازپدیده

 یپایانی:ونکته

توانممیحتیپوشیپردهبدونکهاستایبرجستههایویژگیچنانواجدتردیدبیکرالیورگنهانس

درذکرپیِشرومتونیترجمهبرایمحرکیعنوانبههمراشخصیاحتراموعالقه اختصارنهایِتکنم.

مهمبرمیراهاسویهاینازایگوشه ایآمیزهسانبهویخودسیاسیزندگیکرالویژگیترینشمارم:

همینپراتیکیونظریهایپویاییازدرخشان دانشجویانیاتحادیه»تحوالتدرکهاستویژگیاست.

بدوننیزکرالخودفردیدینامیزمکهحرکتیبخشید؛میکرالبهتاثیرگذاریجایگاه«آلمانسوسیالیست

وتصورقابلآنباپیوستگی جزوهمهمزمانکرالتاشودمیسببکهاستویژگیهمینبازنیست.

مصاحبتبهآشکاراگرانخبهآدورنویاشفکریجوششوهانوآورییواسطهبهکهباشددانشجویانیمعدود

ایستایفکریهایافقازسرعتبهسیاسییاندیشهساحتدردیگرسویازودهد،نشانرغبتویبا

کندعبورآنناگزیرهایمحدودیتومتاخرآدورنوی
10

کرالدید،خواهیمنخستمتندرکهطور.همان

دریابیجهتوتاریخیمشخصنیازهایبهپاسخبرایراعبوستئوریکوشدمیکهداردسنتزگرذهنی

ینظریهیکبهیکومستقیمکاربستدیریِنومالوفیشیوهبهنهالبتهدرآورد؛سخنبهسیاسیمبارزات

برعکس،سطحهایپیچیدگیتحلیلدرمارکسی ونظریهمجردسطحاهمیتبهخوبیبهکرالتاریخی.

عیندرکرالکهآنخصوصایندرگواهترینمحکمواست،واقفآندربسندهتأملوغورضرورت

جوانی
11
شودمیمحسوب«مارکسجدیدخوانش»نظریینحلهیاولیهگذارانپایهازیکی

12
. 

                                            

یزیر:.براینمونهنگاهکنیدبهمقاله10

 .1388،شرقیامیدمهرگان؛روزنامه:؛ترجمه«انتقادىآدورنویتناقضاتسیاسیدرنظریه:»کرالیورگنهانس

سالپسازاینواقعهیک.یاتومبیلدرگذشتحهسالگیبهمرگیمشکوکدرجریانیکسان۲۷در۱۹۷۰سالکرالبه.11

رهبرجوان دیگر رودیدوچکه، بهسر ،«یدانشجویانسوسیالیستآلمانیاتحادیه»زمانیرویدادکهشلیکچندگلوله

گمانایندوبی.مختلساخت(۱۹۸۰تاهنگاممرگویدراثرضایعاتاینتروردر)حیاتطبیعیوفعالیتسیاسیویرا

http://nasour.net/1388.03.13/468.html
http://nasour.net/1388.03.13/468.html
http://nasour.net/1388.03.13/468.html
http://nasour.net/1388.03.13/468.html
http://nasour.net/1388.03.13/468.html
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 توضیحاتفنی:

ترجمه متن دو هر از نامهویژهشده نشریهچهارمی ViewpointMagazine»ی دولتبرگرفتهدرباره« ی

یآلمانیمطابقتدادهشدهیکرالازمتنانگلیسی،همچنینبامتناصلیفارسیمقالهاند.ترجمهشده

ینخستهایجانبیمولفانمقالهتوضیحاتویادداشتاست.
13
یکرالهم)کهمترجمانانگلیسیمقاله

اند.درونآکوالد}{درابتدایهرپانویس،گنجاندهشدههایآنوباذکرشمارهصورتپانویسهستند(به

هایجانبیکرالمراعاتشدهاست.یکرالنیزهمینقاعدهدرموردیادداشتیفارسیمقالهدرترجمه

درپانویس افزودههادرونکروشه][آمدههایآنتمامیعباراتوجمالتیکهدرهردومتنیا هایاند،

برایمترجم پیشتررواناند و تکمیلی اطالعات به مخاطب دسترسی یا ترجمه برایزمینهسازی ای.

آلمانیسازیامکانمشارکتفعالفراهم برخیاصطالحاتانگلیسییا ترخوانندهدرفرآیندرسانشمعنا،

 اند.هایالتینذکرشدهصورتپانویسبه

هایترجمهوخواهدرخصوصمضمونهاونارسایییخطابازخوردهایخوانندگانعالقمند،خواهدرباره

یقدردانیخواهدبود.مقاالت)وحتینفسطرحچنینبحثی(مغتنمومایه

 

 ۱۳۹۶ا.ح./مرداد

***

                                                                                                                             

درعینحال،توسلبه.شتاببخشید۶۸یمتوالی،بهروندفروپاشیسازماندانشجویییادشدهدرشامگاهافولجنبشواقعه

،ضمن«قوانینوضعیتاضطراری»درکنارتصویبتحمیلیهایعریانیازسویدستگاهامنیتیآلمانفدرال،چنینسرکوب

تمامیدرگاهبهدهدکهفاشیسمهیچروشنینشانمیساختندرماندگیحکومتوقتازتداوماینمبارزاتخالقانه،بهنمایان

هایپساجنگایاالتمتحدآمریکارختنوینیبرتنکردهبودتاباملزوماتتاریخیآلمانازمیاننرفتهبود،بلکهتحتهدایِت

عالیقویژهشدهیکیازمستنداتشناخته)داریانحصاریسازگارگرددسرمایهجنگسردوعصرهژمونِی رابطهبا ییدر

بهره به آمریکا نازیسم، میراث از سنجاقپروژهبرداری استکاغذی اصلیبی(. از یکی که نبود دلیل وآماجترین نقد های

ینوظهوردر«دولتاقتدارگرا»طورعام،به(APO)طورخاص،وتحرکاتاپوزیسیونفراپارلمانیبه.«اس.دی.اس»پیکارهای

Kurt Georg Kiesinger،کورتکیزینگر(۱۹۶۹تا۱۹۶۶)ینزمانگفتنیاستکهصدراعظمآلماندرا.غربیبودآلمان

)ازحزبسوسیال تبلیغاتسیاسیدموکرات( مامورانارشددستگاه )ایدئولوژیکحکومتنازیبود-خودیکیاز . گزارشدر

هچنینمستندات–NSUیموسومبهپرونده-درآلمان«ایمهاجرانهایزنجیرهقتل»یدرباره«وایلدکت»یتحقیقینشریه

   (.غربیارائهشدهاستهایپساجنگآلماننازیدردولتهایحکومتیتداومساختاروچهرهجالبتوجهیدرباره

خوانش»آمیزیکهتونیاسمیت)درارجاعبهرویکردباردرفرازکوتاهستایشینظریکرالنخستینبااینوجهازکارنامه.12

:یوینوشتهبودآشناشدمدرباره«(جدیدمارکس

Tony Smith, 1993: Dialectical Social Theory and Its Critics. p.150. 

یبلنددرمجموعهمقاالتیاستکهپسازمرگوی،نخستینمقاله«شکلارزش»یینظریهترینمتنکرالدرزمینهمهم

 دریکیازسیمنارهایدرسیآدورنوارائهکردهبود(:۱۹۶۶درسالویکهبرگرفتهازپژوهشیگردآوریوتدوینشدهاست)

Hans-Jürgen Krahl, (1966) 1971: Zur Wesenslogik der Marxschen Warenanalyse. In Konstitution und 

Klassenkampf. Verlag Neue Kritik. 

   شمارد:هگلرابرمیمنطقمارکسوکاپیتالهاییزیربرخیشباهتوکمابیشدرهمینراستاکرالدرمقاله

H-Jürgen Krahl, 1970: Zum Verhältnis von Kapital und Hegelscher Wesenslogik.  

13. Michael Shane Boyle and Daniel Spaulding 

 

https://www.viewpointmag.com/2014/10/30/issue-4-the-state/
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip
https://de.wikipedia.org/wiki/Außerparlamentarische_Opposition
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Georg_Kiesinger
https://www.wildcat-www.de/fa/f001_nsu2014.html
https://www.wildcat-www.de/fa/f001_nsu2014.html
https://www.wildcat-www.de/fa/f001_nsu2014.html
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 1ی انقالبی ی  انتقادی تا نظریه از نظریه کرال: یورگن هانس

 بویل ینِش میشائیل اسپاولدینگ؛ دانیل

 



سپرد،جانسالگیوهفتبیستسندر۱۹۷۰سالدراتومبیلتصادفیکدرکرالیورگنهانس

یآلمانسوسیالیستدانشجویانیاتحادیه»فرودواوجزماناینتاکهدرحالی
2

پشت(رااس.دی.اس.«)

پردازنظریهترینپیچیدههمگیریچشمطوربهاوآنشاخصهایچهرهمیانازکهجریانیبود؛سرگذاشته

دوچکهرودیازپسهموبودآن
3

 گویسخنپرشورترین،
4
 اس.»آن. دی. اس. جنگازپساندکی«

آلماندموکراتسوسیالحزبجوانانیشاخهیمنزله[به۱۹۴۶]دومجهانی
5
بود.شده(برپااس.پ.د.)

چرخیدمیانهسمتبهیادشدهحزبکهزمانیاما
6
-نهایتدرامراینکهشد،رادیکالیزه«اس.دی.اس.»،

آنمسیردرسازماناینپس،اینگردید.ازمنجرمادرحزبجانبازآنرسمیطردبه-۱۹۶۱سالدر

فراپارلمانی[اپوزیسیونجنبشاصلییهستهبه]وآلماندانشجوییجریانترینمهمبهزودیبهکهبود

                                            

1. D. Spaulding and M. S. Boyle: Hans-Jürgen Krahl: From Critical to Revolutionary Theory. 

)ییدانشجویانسوسیالیستآلماناتحادیه»] .2 »Sozialistischer Deutscher Studentenbundرا مشیسیاسیخود )

(راaußerparlamentarischen Bewegungیجنبشاپوزیسیونفراپارلمانی)کردوهسته(تلقیمیNeue Linkeچپنو)

آمتشکیلمی میداد. اقتدارگرا ساختاریارتجاعیو آنرا که دولتبود ایناجاصلیاعتراضاتاینسازمانعلیه انگاشت.

آگاهانه رد روشجنبشبا البیی میهای سیاسی، اکسیونگری برپایی طریق از شیوهکوشید و سیاسی مختلفهای های

پایه بر را جامعه سیاسی، )روشنگری برابری اصل تحوالتGleichberechtigungی سازد. دگرگون خودگردانی حق و )

 مشابهیدرسایرکشورهایغربینیزجریانداشت./م.[

 :/م.[یمعروفدوچکهباتلویزیونآلماناست(.متنزیربرگردانمصاحبهRudi Dutschke()1940-79رودیدوچکه)].۳

 ،برگردان:میناخانی،تارنمایپراکسیس.«دنیاییبسازیمکهتاکنونوجودنداشتهاست»رودیدوچکه:

4. incendiary orator 

5. Social Democratic Party (SPD) 

رسمیت۱۹۵۹سالبه(Godesberger)یحزبیگودرسبرگردموکراتآلمان،درکنگرهسوسیالچرخشبهراستحزب.]6

یمارکسیستیبهتأییدوتصویبویژهاندیشهگیریرسمیاینحزبازمرامسوسیالیستیوبهکهفاصلهبیشترییافت،جایی

جایحزببه)فولکس/سانحزبمردمدموکراتضمنمعرفیخودبهازآنپسحزبسوسیال.اعضاونمایندگانحاضررسید

کارگران نماینهمکاریبه( با سیاستدگانطبقههایخود صراحتبیشتریبخشیدگرایانههایواپسیحاکمو شدتو از.

قوانینوضعیتاضطراری»یاستتصویبمصرانهجملهآن » سال حزبدموکرات)۱۹۶۸در ائتالفبا مسیحیدر رغمبه(

دهندگانفعالازسازمان.«اس.دی.اس»عنوانیکیازرهبرانکرالکهبه.اعتراضاتگستردهعلیهآندرسراسرآلمانغربی

اندکیپسازشکستایناعتراضات فرانکفورتبود، وتصویبنهاییآن)اعتراضاتدانشجوییعلیهتصویباینقوانیندر

 .[م./اشدرتحلیلدولتاقتدارگرارابخشامتأثرازهمینساختارسرکوبگرقدرتدولتیبهنگارشدرآوردمقاله(قوانین

https://www.viewpointmag.com/2014/09/29/hans-jurgen-krahl-from-critical-to-revolutionary-theory/
http://praxies.org/?p=1115
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یافتمیسوقانقالبیمارکسیسمسمتبهبیشترهرچهآنرسمیسیاستاینکهباحتیشود،بدل
7

.

پسوپیشهایسالدردرست«اس.دی.اس.»رهبرسانبهویکهاستنقشیدرکرالتاریخیاهمیت

روندینقطهباالترینبهغربیآلماندانشجوییجنبشکهایدورهدریعنیکرد،ایفا۱۹۶۷-۶۸مقطعاز

بارسیدهخودگیریاوج پوشیچشمقابلواهمیتکمروهیچبهکرالنظریهایمشارکتحال،اینبود.

همزمانکرالکهپراتیکیسیاسِیهایفعالیتازروهیچبهنظریهایتالشاینحالدرعینونیستند؛

 نیستند.تفکیکقابلبود،هاآندرگیر

محیطدرمدیدهایمدتازکهپراتیک،ونظریهمیانخاصیرابطهکرالگفتتوانمیمعنا،ایندر

دراساسییساخت.نکتهبدلتاملیقابلوبرجستهموضوعبهرابود،یافتهپرورشوی]سیاسی[پیرامون

اجتماعیهایپژوهشیموسسه»درکرال،جملهازآن،مختلفاعضایحضور«اس.دی.اس.»گسترش

آثاربانازیسم،دورانازناچیزشخصییحافظهباغربیآلماندانشجویانکهبوداینجابود.در«فرانکفورت

مؤسسهاعضایخوِدتحوِلحالدرهمچنانهایاندیشهنیزودیگران،وُکرش،کارللوکاچ،جورجیاولیه

وایمارعصرچپیکازایزندهکانونخودخودِیبهفرانکفورتشدند.مکتبمیفرانکفورت[مواجه]مکتب

بهشدهنابودهیتلردستبهنهایتدرکهبود یکوجودنشانگرهمچنینمکتباینمقیاس،همینبود.

همکارانهمسایگی)درشرقیآلمانسنتازمتمایزمارکسیستِیسنت بود. مکتبجدیدنزدیک(

نیز(،Oskar Negt)ِنگتاسکاروهابرماسیورگننظیرمکتب،ایناعضایدومنسلبهموسومفرانکفورت،

 بخشیدند.ارتقاگرفتند(نامanti-authoritarian)اقتدارستیزبعدهاکهکسانیمیاندررامکتبایناعتبار

 

مکتباینبود.سردمدارانچندپهلوومبهمفرانکفورتمکتبمیراثجواْنهایرادیکالبرایحال،اینبا

تحکیِم(پساجنگ-)بازادغاِم-بازهایدههونازیسمیسلطهیدورهطیصرفًااینکهبرای
8
مؤسسهاینبقای

ماکسهموآدورنوتئودورهمتوجهی،قابلیگونهبودند.بهدادهتنمختلفیتوافقاتبهکنند،تضمینرا

آشکارااگرکهبودندنشستهعقبمواضعیبهگذشتههایسالطیموسسه(،رهبرانیمنزله)بههورکهایمر

درکهدانشجویانینظردرحداقلرسید؛مینظر(بهquietist)گزینخاموشیکمدستنبود،کارانهمحافظه

تسلیحاتییمسابقهضدکارزارهایضداستعماری،هایجنبشعصرازگیریالهامحال
9
علیهاعتراضاتو

درویتنامجنگ وآدورنومیانمستقیمهایرویاروییبهمسالهاین۱۹۶۰یدههپایانیهایسالبودند.

برایآدورنوکهکهزمانیداد،رخ۱۹۶۹یژانویهدرآنموردحادترینکهشد،منجرویخودشاگردان

ازبود،گرفتهشکلکرالابتکاربهقضاازکهدانشجویان،توسطدانشکدهِاشغالآکسیونیکبهدادنپایان

ازراپلیستلفْنطریق تنهافرانکفورتاجتماعیهایپژوهشیموسسهجنِگازپیشهمکارانفراخواند.

                                            

7 پیوستن۱۹۶۵درسال{1}. وِبرندرابل)Rudi Dutschkeرودیدوچکه)با )Bernd Rabehlبه اس.»( دی. «اس.

(درSubversive Aktion«)کنشبراندازانه»هاازاعضایگروهایمهمدرحیاتاینسازمانرقمخورد.هردویآنمرحله

سیاسی آنیککلکتیو خود خاستگاه هنری-مونیخبودندکه نام ردپا»به )گروه »Gruppe SPUR بود( بین. اخیر گروه

 .شدمحسوبمی(Situationist International«)گرایانالمللموقعیتبین»یآلمانِیشاخه۱۹۶۱تا۱۹۵۹هایسال

 .[م./شوندآغازمی {} دروِنآکوالدالتینکهبایکعدداندآمدههاییهایمولفاندرقالبپانویسنوشتپی:توضیح]

8. Cold War reconsolidation 

9. anti-rearmament campaigns 



10 

حفظراانقالبیپایدارموضعبود(یک-متحدایاالت-گودیهسانساکِنزمانایندر)کهمارکوزههربرت

پس،کرده واِرنمونهیرابطهاگربود.
10
پرسشیواسطهبهآنهاوالدینوپساجنگهای]نسل[آلمانیبین

شکافیکظهوروگیریشکلآناواخرتا۱۹۶۰یدههیمیانهازبود،شدهگسیختهنازیسمباهمدستی

 بود.مشاهدهقابلانتقادیپردازانسوِم(نظریهشاید)ودومواولهاینسلمیانثانوی

درداد.اومیانجامپراتیکیونظریساحتدوهردرراخودشاخصهایمدخلهکرالکهبودبسترایندر

یروزانههایفعالیتدرگیرهمزمانوکردآغازراآدورنونظرزیرتحقیقییرسالهیکنگارش۱۹۶۵سال

درگذشتزماندرحال،بود(.درعینگراراستسیاسْیلحاظبهترپیشکرالواقع،)بهشد«اس.دی.اس.»

ایگزندهنقدتوانستاو،۱۹۶۹سالبهاشسابقاستاد
11
برچیزی)نه ینظریهسیاسیتناقض»کمتر(

مطالبکرالحیاتزمانکند.درارائه-ویدرگذشتمناسبتبهایسخنرانیلوایتحت-«آدورنوانتقادی

جداشدهمنتشرویازاندکیبسیار شخصی،کاربردهایبرایمطالعهحینهایبردارییادداشتازبود.

یا]یسمینارهامقاالتازعبارتندویازماندهجابهمتونبیشتر یاوهایش،سخنرانیمتوندانشگاهی[

درونیآموزشنامحدوِدجلساتبرایبحثمصالحعنوانبهکهمتونی
12
(teach-insآماده)بودکرده

13
با .

آلماننویچپعبوِسروشنفکرِیفرهنگدرمتمایزیوشاخصصدایکرالحال،این
14
طنینکهبود،

                                            

10. paradigmatic relationship 

11. {2}   ,lhar 1969 : Der politische Widerspruch der kritischen Theorie Adornos, Frankfurter 

Rundschau, October 13. 

12. [Teach-in(یمسایلسیاسیروزعمدتادرحوزه)نسبتاپیچیدهیمباحثعمومیدربارهعبارتبودازیکفرومآموزشی

ویژهدرامتدادرویدادهایبهاجتماعی،-کهدرقالبجلساتبحثوآموزشوتبادلاطالعاتحولموضوعاتمهمسیاسی

می۱۹۶۸جنبش برگزار شد، محیطدانشگاهمعمTeach-inجلسات. سنتدر به بنا وال میها امتدادبرگزار در و گردید

هایموجودوجایگاهآنهادریکبایستازنارساییحاضرینواعضایاینجلساتمی.شدخشونتتلقیمییکنشبیآموزه

بزرگرابطه ی خشونتساختاری)تر مثال، برای می( میمطلع متقاعد آن مشترکعلیه کنشی انجام برای و .شدندشدند

پیشازهرچیزدرجهتدستیابیبهتوافقاتیدرخصوصچگونگیTeach-inهاید،بحثشتیبرگزارمیکهتظاهراهنگامی

وسمینارآنبودکهدراولیازهرگونهمحدودیتTeach-inترینتفاوتمهم.کردعملمیپیشبردمراحلبعدیآنتظاهرات

واینکهابمیهااجتنیآکادمیکدرپیشبردبحثزمانییاقالبمحدودکننده بهکنشمشارکتیومعطوفTeach-inشد،

یمعینهادرهرحوزهیبحثنظرارائهدربرگزاریجلساتدرعیناینکهافرادیصاحب.یپراتیکسیاسیبودعملیدرحوزه

می برعهده بودرا فراهم حاضرین سوی از بحث پرسشو طرح برای مساعد فضایی اما گرفتند، سابقه. وTeach-inی

یآمریکادرجنگویتناملههایمردمیعلیهمداخبهجنبش۱۹۶۰یهایسیاسیدههیابینسبیآنهادرجنبشعمومیت

گرددبازمی دردانشگاهمیشیگانآنجامشد۱۹۶۵نخستینتجربهازایندستدرمارس. هنگامبابحثیایکهشبجلسه.

جنگویتنامآغازشدوصبحدمپسازسخنرانیآرنولدکاوفمِنفیلسوفخاتمهیطرحدولتآمریکابرایمداخلهدردرباره

 .[م/پدیایآلمانیوانگلیسیبرگرفتهوبرگردانازویکی.یافت

 :اند،عبارتندازتربهانگلیسیانتشاریافتهکهپیشهاییازکرالتنهانوشته{3}.13

Czechoslovakia: the Dialectic of the ‘Reforms, New Left Review I/53 (January-February, 1969), 3-12; 

The Political Contradictions in Adorno’s Critical Theory, Telos 21 (1974), 164-167. 

 .[:م./باعنوانزیرمنتشرگردید۱۳۸۸همتامیدمهرگانبهفارسیبرگرداندهشدودرسالمتندومبه]

 .یشرقامیدمهرگان؛روزنامه:؛ترجمه«انتقادىآدورنویتناقضاتسیاسیدرنظریه:»کرالیورگنهانس

14. Ge,mln New Left’s f,lctious inteaaectula cuatu,e 

http://nasour.net/1388.03.13/468.html
http://nasour.net/1388.03.13/468.html
http://nasour.net/1388.03.13/468.html
http://nasour.net/1388.03.13/468.html
http://nasour.net/1388.03.13/468.html
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استدالل»نظیرهاییژورنالصفحاتخاللازتوانمیاینکراآنخاص
15

جدیدنقد»و،«
16

کرد،بازیابی«

کهدارندبدانگرایشروز،شرایط/مسایِلبهمربوطتاکتیکِیواستراتژیکییواسطهبیهایدغدغهکهجایی

 گیرند.قرارتجریدسطحباالتریندرنظریگفتاریبانزدیکمجاورتیدر

بهاغلبرسند،مینظربهسرراستآغازدرکهنکاتیاو،هاینوشتهبود.درتحرکوسیالناینمظهرکرال

(philological)شناختیزبانوشناسانهمتنموضوعاتکهدرحالیشوند،میمنتهیبغرنجنظریهایبرهان

چشممیخودبهراروزمرهیمبارزهبافتاروسادهصافطوربه بیاِن]نحوهاینینمونهگیرترینگیرند. ی[

اس.»هایکنفرانسازیکیدردوچکههمراهبهکرالکهاستمعروفیسخنرانیاْیدومرحله دی. «اس.

برایفراخوانیبهسرعتبهمتاخراقتصادیهایگرایشتحلیلسخنرانیاینکرد.در(ایراد۱۹۶۷)سپتامبر

شودمیتکمیل«متروپلجوامعدرعملتبلیغ»باکهانجامد،می«سومجهاندرمسلحانهنبردتبلیغ»
17

.

گویدمیرامِسیآندرسکهچنانآن
18
اسیدبرهگل[افزودِن]همانند»تواندمیکالمچرخشاینتأثیر،

19
»

.استآشکاروروشنهموارهاواصلییتکانهکرال،نثرهاینارساییازفارغگواینکه،باشد؛کنندهگیج

امابود،کردهعرضهنظریابزارهایازایگنجینهشناختمیراآنویکهایگونهبهفرانکفورتمکتب

پراتیکونظریهدیالکتیکِیوساطتکهبودشدهدوختهایکارانهمحافظه[سیاسِی]رویکردبههااینیهمه

کردمیانکاررا انقالبیینظریهیکاندازچشمازانتقادیینظریهمیراثجذببرایپافشاریبیشترین.

کهایآموزه»منظرازانتقادیینظریهمیراثجذبیعنی،بود؛کرالجانباز(هابرماسهایگرایشعلیه)

انقالبِیپذیریدگرگونحسببرراجامعهآنهایبرنهاده
20
کنندمیتوصیفآن

21
.» 

eclipse)افکنسایهومانندهدروننقدیویآثاربنابراین، اوخودکهستایروشنفکرانهاصلِیسنتبر(

.باشدکرالمقاالتازبسیاریغریبتاحدیتأثیریدهندهتوضیحشایدامراین.بودرفتهفروآندرعمیقًا

طبقاتییمبارزهوطبقاتیساخت»عنواِنتحتکهآثاریمجموعهدر
22

منتشرویاز[کرالمرگازپس«]

آرایازیاکند،میکاریدستراهاپرسشتردستیباصرفًااوکهبرسدنظربهچنیناستممکنگردید،

طوربههموارهویهایبندیجمعحال،اینبازند؛مینقبدیگراندیشمندیبهمارکسیستاندیشمندیک

اوستپیرامونانضمامِیسیاسیمسایلبهرادیکالیرویکردحاویگریزناپذیری فلسفیموشکافیودقت.

آورِیزبانوادیبهاغلباوانضمامی/مشخصهایتحلیلدیگر،سویازبرد؛میراهجدلینتایجبهگاهوی

                                            

15. “Das Argument” 

16. “neue kritik” 

17. }4{ Dutschke lnd  ,lhar “Das Sich-Verweigern erfordert Guerrilla-Mentalitätr” in Dutschker 

Geschichte ist machbar, ed. Jürgen Miermeister, Berlin: Wagenbach, 1980, 91 

18. }5{ Rlmslyr “Marx? Which Marx?” t,lns. Steven Cuzne, lnd Michlea  oe,ne,r Eurozine, Dec. 21, 

2009. We owe this invaluable reference to Alexander Locascio. 

19. like Hegel on acid 

20. revolutionary transformability 

 (.[Viewpoint Magazine«)نظرینقطهنشریه»ینامهازکرالدرهمینویژهشدهنقلازمتنترجمهبه]. 21

22. Konstitution und Klassenkampf 

http://www.eurozine.com/pdf/2009-12-21-ramsay-en.pdf
https://www.viewpointmag.com/2014/09/25/the-philosophy-of-history-and-the-authoritarian-state-1971/
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حالدرعینامااست،تأسفیمایهامرایناگرچههمه،اینبا.غلتدمیفرو(obscure jargon)مبهموگنگ

یبلندپروازانهنظریکاروقفراخودشدتیچهباکرالدهدمینشانکهاستشاخصیترینمحکم

فرانکفورتی-پسامارکسیسمیکبناکردِن
23
هایسالبامقارنهایخیزشبرایکهمارکسیسمیبود،کرده

 .باشدبسندهبود،نوشتنحالدراوکهاندکی

استمتفاوتقدریمتناینآلمانیعنوان«)اقتدارگرادولتوتاریخیفلسفه»یمقالهدر
24
کرالهدف،(

است،اقتصادیبحرانهایدورهدراقتدارگرادولتبهمربوطهاینظریهویژهبهدولت،هاینظریهمرور

بتواند]کهمنظوربدین ۱۹۶۰یدههاواخر)خودمعاصرزمانییدورهدرانقالبامکان[ توضیحبهتررا(

موضوعهمینبابدرهورکهایمریمقالهاحیایشکلتوجهیقابلطوربهکرال،تالشاین.دهد
25
سالبه)

هایسالدروبودهورکهایمررادیکالاظهاراتترینقاطعانهحاویکهایمقالهگیرد؛میخودبهرا(۱۹۴۰

»دانشجویانوجوانان]هایحلقهتوسطپرشوریطوربه۱۹۶۰یدهه اقتدارستیز[
26

 شدمیخوانده«

کارترمحافظهوپیرترهورکهایمِریعالقهبرخالف) کرالازشدهترجمهمتنکهامیدواریمما(.
27
رغمبه

اینکهمسایلیازبرخیبهصرفًامادرنتیجهباشد؛خویشبیانگِرایبسندهطوربهبتواندآنهایدشواری

زیرقراربهشدهیادمتنهایجنبهترینمهممانظراز.کردخواهیماشارهآنهاستدادننشانصدددرمقاله

تاریخیماتریالیسمروشکاربسِتضرورتمتاخر؛داریسرمایهدرروبناوزیربنایتغییریافتهیرابطه:است

شدگِیمنسوخآن؛خودرویبر
28
(degeneration)انحطاطوزوالگرایی؛ارادهبرسنتیمارکسیسمنقد

رفاهدولتوفاشیسمدولتوضعیتو؛۱۹۲۰یدههاوایلانقالبیموجپیدرمارکسیستیینظریه

ووسیعبسیار[نظری]یزمینهمقالهاینبنابراین،.سوسیالیسموداریسرمایهمیانهایمیانجیعنوانبه

بهرو،ایناز.اندنیافتهایبسندهبسِطوپرورشمیزانیکبهشدهیادمواردگواینکهگیرد؛میبردررامهمی

 .کندبرخورداویاندیشهازناتمامایگزیدههمچونکرالمتناینباکهشودمیتوصیهخواننده

تابگیریموامراکرالخودازایاشارهاینجادرتوانیممیمعناست؟چهبهدقیقًاکرالنظرازاقتدارگرادولت

دریابیمکههدفاینباشویم،نزدیکپراتیک،ونظرییجنبهدوهردراقتدارگرا،دولتازاوبرداشتبه

                                            

23. post-Frankfurt School Marxism 

24. Zur Geschichtsphilosophie des autoritären Staates   [« یتاریِخدولتاقتدارگرایفلسفهدرباره »] 

25. Max  Horkheimer, 1940: The Authoritarian State. 

26. anti-authoritarians 

 [:اندبرگرداندهایازکرالاستکهخودآنهابهانگلیسیمقالهیمولفانبهاشاره.]27

Hans-Jürgen Krahl: Zur Geschichtsphilosophie des autoritären Staates 

در«یتاریخودولتاقتدارگرافلسفه»بانام(برمبنایبرگردانانگلیسیومقابلهبامتنآلمانی)یفارسیاینمقالهترجمه]

 .[م/همیندفترآمدهاستبخشبعدی

28. obsolescence 
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شماربهکرالیمقالهکهدرحالی.دهدمیشکلراسیاسییمبارزهافقوُفرماقتدارگرادولتظهورچگونه

دارنداساسیاهمیتیهاآنمیانازفکرییشاخهدودهد،میارجاعپردازاننظریهاززیادی یکی:

انحصاریداریسرمایهینظریهدیگریواقتدارگرا؛دولتیدربارههورکهایمرخودهایاندیشه
29

 دیداز.

۱۹۴۰)کهزمانیهورکهایمر، دولتنگاشت،میموضوعاینیدربارهبنیامینوالتریادبهایمجموعهدر(

بدیلیفرضیچارچوبهردرتواندمینیزسانهمانبهاماشود،پدیدارفاشیسمذیلدرتواندمیاقتدارگرا

گرددظاهردولتیسوسیالیسمویژهبهودارانه،سرمایهرفاهدولتازجمله معرف[هورکهایمرنظراز]آنچه.

وداریسرمایهدرونیتضادهایگنجاندنسمتبهآنیرانهبلکهآن،تجلیشکلنهاستدولتاین

استجانبههمهوسنجیدهسیاسِیکنترلدرآْنآوربحرانهایگرایش تنهانهاقتدارگرادولتموجودیت.

[درونی]گرایشتعلیقباهمچنینبلکهبخشید،گسترشوشدترااقتصادی-فرااجباروقهرهایشیوه

بهوابستهراعمومیخیزشامکانمارکسیستیهایسنتبرخیکهراایپایهشرایطیبحران،بهسرمایه

وی[نظری]نشینیعقببهکهآنجایبههورکهایمرتحلیلحال،اینبا.برداشتمیانازانگاشتندمیهاآن

اختصاربهگیریم)کنداستقبالایانقالبیپراکسیسازتادادسوقسمتبدینرااوگردد،منجر که(

)آماده/بالغکامالشرایط»برناظراستداللباسختیبه »properly mature conditions .استهمخوان(

بارا،هاتودهتوسطتولیدینیروهاییخودانگیختهتسخیرضرورتتاثیرگذاریمقالهایندرهورکهایمر

ضرورت] ]abandoning)آنکاملرهاکردنودولتزدندور[ آنازکاملپوشیچشم( .دهدمیارتقا[

استبودهبالغهموارهشرایطانقالبیامربرای:»کهورزدمیتأکیدگیریچشمطوربههورکهایمر
30

»
31

. 

است؛تاریخییویژهوضعیتبرهورکهایمرینظریهازکاربستیعمدتااقتدارگرادولتازکرالتوضیف

ازلنینتحلیلازمتأثرنخستیوهلهدر)راآنکرالکهشودمیتعریفچیزیآنتوسطکهشرایطی

امپریالیسم کندمیتوصیفانحصاریداریسرمایهبهرقابتیداریسرمایهازجاییجابهسانبه( برخالف.

ازگفتاوردهاییاشمقالهپایاندرحتیاو)اقتدارگرادولتازکرالدرکبرهورکهایمرتأثیربودِنعیان

است؛نشدهبیانروشنیطوربهانحصاریداریسرمایهازاوفهماصلیمنبع،(آوردمیراهورکهایمر

ازشماریآرایباهیلفردینگولنین،انگلس،نظیرکالسیکآثارازایآمیزهکهرسدمینظربهدرعوض،

استشدهبندیمفصلانحصاریداریسرمایهتزپساجنِگهواداران یسرمایه»اصطالحکهدرحالی.

انحصاری باقینشدهتعریفویسویازنمایانیطوربهاماشود،میتکرارکرالیمقالهدردفعاتبه«

غربیآلماندررادیکالهایمحیطیویژهمختصاتازبازتابیگمانبیامراین.ماندمی
32
درکرالکهبود،

                                            

29. monopoly capitalism 

30. “Fo, the ,evoautionl,y conditions hlve lawlys been ,ipe”. 

31. {6} Max Horkheimer. The Authoritarian State. Telos 15:2 (Spring), 1973, 3-20; 11. 

32. particular West German radical milieu 
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یمرحلهواردداریسرمایهکهانگاشتمیمسلمراامراینکهفضایینوشت؛میآنبهرووآندرون

استانحصارگرایانهاقتصادیمنافعآنیمشخصهکهاستشدهنوینیتاریخِی هایبرداشتوتفاسیر.

برافکندنروشنیبرایاما،(داردو)استداشتهوجودانحصاریداریسرمایهچیستیخصوصدرمتنوعی

یسرمایه»یعنیسوئیزی،پلوبارانپلپرنفوذکتاببهبکنیمایاشارهبایدمیکرالذهنییزمینه

گذاشتجایبرآلماندرنوچپمارکسیسمبرژرفیتأثیرکه،(۱۹۶۶«)انحصاری
33

 دیدگاهبرمبنای.

طریقازکهبودعظیمیهایشرکتیسیطرهدردومجهانیجنگازپسجهانسوئیزی،وباران

یدورهدرمنظری،چنیناز.شدندمیمحافظتنورسیدههایشرکتجوییرقابتبرابردردولتییمداخله

مناسبیفضاهایتاکوشیدندمیعظیمهایشرکتاینکناردرهادولتداری،سرمایهطالییعصربهموسوم

outlets)بازارهاایناگرچهکنند،خلقتولیدشدهاضافِیهایارزشجذببرای هایفعالیتشاملعمدتا(

بودندمالیبخشوتسلیحاتی/نظامی کتابمضمونازفراترمسلمًاانحصاریداریسرمایهازکرالفهم.

پردازیمفهومباحتییحتملویارزش،ینظریهیدربارهکرالمطالعاتبهتوجهباوبود؛یادشده

اقتصادیمازاد»بابدرسوئیزیوبارانانگیزمناقشه
34

نداشتتوافقی« دربایدکهاینکتهحال،درعین.

مناسبکهاستدولتیبندیشکلیککرال،نظرمورداقتدارگرایدولتکهاستآنکردخاطرنشاناینجا

 .باشدانحصارییسرمایه

کرال]ویکهگونهنهما سرکوِبابزارهای»تمامییدربردارندهاقتدارگرادولتدهد،میتوضیح[
35

»

پیکارکهاست«واقعیامکانایندرخرابکاریواقتصادیقطعِیفروپاشیانداختنتعویقبه»برایضروری

بدهدپایانداریسرمایهبهبتواندپرولتاریاتوسطمتحد دولتیدربارهکرالینظریهاینکه،سرانجامو.

[اقتدارگرا]دولتیدربارهمارکسیستینظریاتدیگریاهورکهایمرینظریهبرمروریآنکهازبیشاقتدارگرا

انکاروردنیزوداری،سرمایهفروپاشیوبحرانیدربارهپیشینهاینظریهبراستانکاریوردباشد،

                                            

از۱۹۶۷درسالSuhrkampانحصاریتوسطنشرییآلمانیسرمایهنسخه{7}.33 منتشرگردیدواینکتابعمدتا

اقتدارگرایی-کههمانندکرالبهگسرتشکارزارهایضدویژهکسانیشد،بهآنزمانخواندهمی«اقتدارستیِز»سویدانشجویان

 :الرجوعکنیدبهآثارزیردراینزمینهبرایمث.دراروپایغربیمتعهدبودند

 Siegward Lönnendonker, Bernd Rabehl, and Jochen Staadt, Die Antiautoritäre Revolte: Der 

Sozialistische Deutsche Studentenbund Nach Der Trennung Von Der SPD, vol. 1: 1960–67. 

همچنینمکررااثردیگر۱۹۶۰یهایمرتبطدراواخردههوهوگر«اس.دی.اس.»یافتهتوسطهایمطالعاتیسازمانحلقه

(راموردمطالعهقراردادند؛اثریکهدرآنزمانهنوزبهآلمانیترجمهنشده۱۹۶۶«)اقتصادسیاسیرشد»پلباران،یعنی

نگاهکنیدبهفهرستمطالعاتیشاخه اس.»یبرلیِنبود. دی. «اس. )ذیل: کهدرسال«(متروپلجهانسوموکشورهای»،

 توسطدوچکهسازمانیافتهبود.اینفهرستدراینآرشیوقابلدسترسیاست:۱۹۶۷

Ausserparliamentarische Opposition Archiv of the Freie Universität Berlin (Foade,: “Mueaae,-

Plantenberg SDS Privatarchiv. Sept 1965 - Sept 1968”). 

34. economic surplus 

35. repressive instrumentarium 
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دومالمللبینمهلِکدموکراتیِکسوسیالایدئولوژی»راآنمرتبطییمقالهدرویکهچیزی
36

نامد،می«

آوردمیوجودبهراسوسیالیسمطبیعْیقانونیبربناداریسرمایهکردمیبینیپیش»کهدیدگاهی
37

.»

برخیاگرچهدادند،دستازاولجهانیجنگازپسهایسالدرراخودوجاللجلوههاییسنتچنین

فکریرهبرانمیاندرراتاثیرشانونفوذهمچنانهاآنمعینهایآموزهواحکام
38
آلماننویچپ

39
حفظ

کوشیدندمیشدتبهونگریستندمیترجواننسلسیاسیخواستبهسوءظنباکهکسانیهمانکردند؛

 .کندمداخلهآندرکوشیدکرالکهاستگفتمانیهماناین.سازندمتقاعدمسیرشانتغییربهراهاآن

 

اینتألیفشرایطاستماندهناگفته[نوشتارینهمیادامهدر]کرالازبرگزیدهیمقالهیترجمهدرآنچه

یمستنداتپروندهدربودبنامقالهاین.سازدمیروشنراآننگارشازکرالسیاسیمقاصدکهاستمتن

صدددر۱۹۶۸مهدرفرانکفورت.«اِس.دی.اس»اعضایکه(political university)«سیاسیدانشگاه»

وضعیت»ننگیِنقوانینتصویبعلیهدانشجوییاعتصاباتیمیانهدریعنیشود؛گنجاندهبودندآنتاسیس

اضطراری
40

حاکمائتالفاصلیاولویتکهقوانین،اینموجِببه(.emergency laws)اضطراریقوانینیا،«

CDU)مسیحیدموکراتکارمحافظهحزبودموکراتسوسیالحزبمیان اِیپایهحقوقبودند،(

بودندلغوشدنیاضطرارینامعلوِمهایوضعیتدرشهروندی/مدنی راقوانیناینآلمانهایچپرو،ایناز.

اعتصاباتوعظیمخیابانیاعتراضاتباوجوداما.کردندمیتلقینازییدورههایسیاستاحیاییمنزلهبه

ناکامیآن،پیدر.شدندتصویب۱۹۶۸مه۳۰درسرانجامیادشدهقوانینغربیآلمانسراسردرگسترده

وگردیدنوچپفضایدررادیکالیسمبیشتررشدبرایمحرکیگذاریقانونفرآیندمسیربرتاثیرگذاریدر

اینکند،مییاد(استنشدهبرگرداندهانگلیسیبهاینجادرکه)مقالهاینیمقدمهدرکرالکهگونههمان

(exhausted)رمقبیوواماندهتاریخْیطوربهانقالبواصالحدیالکتیک»کهبودآنیدهندهنشانرویداد

استشده
41

گرانهسرکوبگذاریقانونیکپیشبردباکهآشکاریتناقضهمینیحتمل«.
42
دولتیسویاز

اما.بوداشتحلیلییمقالهنگارشوتدویندرکرالیواسطهبییانگیزهبود،شدهعیاندموکراتسوسیال

نقد]آماجرادیرینیعقیدهاینبوداشانجامدرصددطریقاینازاوکهاینظرییمداخله قرارخود[

                                            

36. fatal social democratic ideology of the Second International 

37. }8{ Anhlng: Aus eine, Diskussion übe, Ho,kheime,s  ,ititische Theo,ie (Mli 1969)r” in  ,lhar 

Konstitution und Klassenkampf: Schriften und Reden 1966-70, Frankfurt: Neue Kritik, 1971, 235. 

38. intellectual mentors 

39. German New Left 

40. Notstandsgesetze 

41. }9{  ,lhar “Zu, Geschichtsphiaosophie des luto,itä,en Stlltesr” 204. 

42. repressive legislation 
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maturation)بلوغبهوابستهموفقانقالبِیکنشکهدادمی استعینیشرایطمساعدبودِنیا( طی.

اس»نزدمیلیتانترویکردیهفزآیندرشدموازاتبه۱۹۶۰هایسال دی. سوهمهازآناعضای،.«اس.

یموسسه»خودهایبخشدیگرسویازهاآنشدیدترینکهشدند،میبمبارانشماریبینقدهایتوسط

بودجوانهابرماِسیورگنبلکهآدورنو،نهوهورکهایمرنه.خاستبرمی[فرانکفورت«]اجتماعیهایپژوهش

ایمباحثهجریاندرهابرماس.کردمیمعرفی.«اس.دی.اس»آمیزخصممنتقدتندترینسانبهراخودکه

برایمناسبشرایطیمالحظهعدمدلیلبهرا.«اس.دی.اس»فقطنه،۱۹۶۷ژوئندردوچکهرودیباداغ

فکرینخوت»بهانقالبیپیکار
43

»رویکرد]رسواووقیحایگونهبههمچنینبلکهکرد،متهم« اس[ .دی.

چپفاشیسم»یمنزلهبهرا.«اس
44

کردقلمداد« برایتوجیهیسانبهبایدمیراکرالیمقالهرو،ایناز.

کنیمخوانشگراییارادهاتهاماتبامواجههدرفزآیندهومداومپیکار
45

 کهچهآنهرازفارغمقالهاین.

استثمارگرماهیت»کهمادامیکهاستبرنهاداینازپرشوردفاعینیست،یاهست
46

 سرمایهیرابطه«

بودخواهدآماده/بالغهموارهمبارزهبرایشرایطباشد،پابرجا
47

. 

براستنقدیمقالهاین.استخویشزمانپراتیکونظریهدرکرالیمقالهسهمومشارکتیعصارهاین

نبایداینجادراما.شدندمیرویاروغربیآلماناقتدارستیزچپباگرایی،ارادهباضدیتمنظرازکهنقدهایی

شویمغافلکرالاستداللیجنبهترینغامضاز بود،هایشدیدگاهنوشتنکاردرویکهایدورهدر.

قراراتهامموردمسالهاینطرحبارانظریهاینپیروانماتیک،پلنظیرانحصاری،داریسرمایهتزمنتقداِن

ازامکانهمچنینتواندمیانحصاریداریسرمایهتوسطیافتهضرورتدولتِییمداخلهکهدادندمی

داریسرمایه]فروپاشیلغوواقتصادیبحرانبردِنمیان کندبدلواقعیتبهرا[ مروردرماتیکپل.

وگذرافعلیِتاگرحتیکهنهادتأکیدمسالهاینبر۱۹۶۶سالبهانحصارییسرمایهکتاببراشانتقادی

ناپایدار
48
کهبودخواهدقادر»تنهاکندمیپشتیبانیآنازکهدولتیبپذیریم،راانحصاریداریسرمایه

برداردمیانازراشرایطاینآنکهنهبیاندازد،تعویقبهرابحرانیشرایط
49

 ایننادرستییادرستی«.

بردارد،میانازرابحرانامکانتواندمیدولتیدخالتسوئیزیوباراننظردرکهماتیکانتقادییداعیه

                                            

43. subjective insolence 

44. left fascism 

45. {10} Jü,gen Hlbe,mlsr “Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß Herr Dutschke noch hier ist…r” 

in Frankfurter Schule und Studentenbewegung: von der Flaschenpost zum Molotowcocktail: 1946-

1995. 2, Dokumente, ed. W. Kraushaar (Hamburg 1998), 254. 

46. exploitative essence 

47. }11{  ,lhar “Zu, Geschichtsphiaosophie des luto,itä,en Stlltes.” 

48. fleeting actuality 

49. }12{ Plua Mlttickr “Monopoly Capital.” 

https://www.marxists.org/archive/mattick-paul/1966/monopoly-capital.htm
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کنیمطرحراپرسشیتاداردوامیرامامسالهاینحال،اینبا.استمقالهایندرکرالبحثچارچوبورای

کرالتوصیفآیا:کنندگوشزدراآناستممکن«اقتدارگرادولتوتاریخیفلسفه»امروزِیخوانندگانکه

متأسفانهگیرد؟مینظردرفرضیپیشهمچونرادارانهسرمایهبحرانمحتمِلپایاناقتدارگرادولتاز

استناروشنومبهمقدریپرسْشاینبهگوییپاسخبرایکرالازشدهترجمهیمقاله خاطربهبایداما.

اقتصادِییمعجزه»اصطالحبهپایانبراینشانهکهغربیآلمان۱۹۶۶[اقتصادی]رکودکهداشت
50

-پسا«

وادی]بهدیگربارراکشوراینوبودجنگ درهنوزبود،کردهواردسرمایهانباشتهایفرازونشیب[

داشتتازگینوچپیخاطره مسلمًااقتصادیبحرانامکانکهبودروشندیگربسیاریوکرالبرای.

استنرفتهازمیان بزرگائتالف»گیریشکلکهبودکسانییزمرهدرحتیکرالو.
51

 احزابمیان«

هایتالطمدستاینبازگشتبهسیاسیپاسخیهمچونبخشارامسیحیدموکراتودموکراتیکسوسیال

کند،میتوصیفاینجادرکرالکهگونهآنرا،اقتدارگرادولتاینکهجایبهپس،.کردندمیتلقیاقتصادی

اقتصادیبحرانازسرمایهسیاسِیخروج»همچون دیگرتوصیفامتداددر]راآناستبهتربپذیریم،«

کرال سیاسیطوربهرااقتصادیبحرانتادهدمیامکانسرمایهبهکهی«سرکوبابزارهای»سانبه[

 .درآوریمفهمبهکندگریمیانجی

یتاخیریافتهتکمیِلخودکه)جاریجهانیبحرانوقوعازپسدههنیمطی
52
(است۱۹۷۰یدههبحران

متغیریهایشکل[صرفا]واستمشهودجاهمهدولتتوسطآن(mediation)وساطِتبهمربوطشواهد

محدودسازِیوتثبیتبرایراهیهیچ.پلیسگرِینظامیتاریاضتیهایاقداماصطالحبهازگیرد؛میخودبه

(fix)وجودآنمحدودسازیوتثبیتبرایراهینیزدولتییداخلهمطریقازمسلمًاوندارد،وجودسرمایه

ندارد جلوگیریآنیابیبازجریانازوکندحلراجاریبحرانتاگیردمیپیشدردولتکهاقدامیهر.

امیدیتنهانماید،تأکیدآنبرتوانستمیهمکرالکهطورهمان.شودمیتمامسرمایهنفعبهتنهانماید،

دریغااما.سازیمنابودراآنبتوانیمکهاستبختاینبرناظرباشیمداشتهدولتبادررابطهتوانیممیکه

هرچند،.گرددنمیسرمایهنابودیبهمنجرخودخودِیبههرگزاقتدارگرا،دولتحتیدولت،نابودسازیکه

 .شودنمیمنتهیسرمایهدولتبراندازیبهخودکارطوربهنیزاقتصادیبحرانترتیب،همینبه

»یمقاله]پس اقتدارگرادولتوتاریخیفلسفه[ آگنولییوهانسمعاصراثرباپیوندهمبایدمیرا«
53


کردتلقیموضوعهمینیدرباره دولتبابدراینظریهارتقایبرایمشترکهاییتالشمتْندوهر.

تمامًاشکلسانبهدولت)خودزمانمارکسیستِیگراییتقلیلمختلفانواعبهخصوصایندرکههستند

                                            

50. Economic Miracle 

51. Grand Coalition 

52. postponed fulfillment 

53. Johannes Agnoli 



18 

طوربهتواندمینفسهفیمقالهاینهمچنین،.دهندنمیتن(سرمایهمنافعخادِموتابعتمامًایاخودمختار

دولتاستنتاجگفتمان»تاریِخپیشازبخشیموجهی
54

درکهمباحثاتیگردد،تلقی۱۹۷۰یدههدر«

شدندپردازیمفهومتریوسیعمراتببهیگسترهدرموضوعاتاینآنهابستر علیهیاامتداددردقیقًا.

برآمدهدولْتارتدوکسهاینظریهنیزو)۱۹۶۸مقطعدرهاآنمعاصرانوآگنولیوکرالنظریمداخالت

و(Claus Offe)اوفهکالوسچوناندیشمندانیبعدسالچندکهبود(غربیوشرقیکمونیستاحزاباز

هایپویشاینموجببههمچنین.ساختندمدونراخودنظریهایپاسخ(Elmar Altvater)آلتفاترالمار

گشتفراهمدولتیدربارهکرالهاینوشتهدرمفقودهپیوندهایتکمیلامکانکهبودبعدینظرِی اما.

مربوطبلکهندارد،جای[دولتینظریهیعنی]حوزهایندرروهیچبهکرالنظریمیراثبزرگترینواقع،به

آنارزششکلوکاالمنطقبازسازیبرایکرالنظریهایتالشدربارنخستینکهاستموضوعاتیبه
55


مارکسجدیدخوانش»نامباکهشدندجذبهاییگفتمانپیکردرزودیبهکههاییتالششدند؛مطرح
56

»

(NML ارزششکلینظریه»یا(
57

 سرمایهمنطق»مکتباصطالحًایاو«
58

 شوندمیشناخته«
59

 این.

همانند.مستقیمبردِننَسبتااست،نظریهتحولدرهمگراوهمسوهاییتالشبردالبخشانظرییسابقه

NMLیتاریخچهدرکلیدیهایچهره)رایشلتهلموتوبکهاوسگئورگهانسکرال، نظرتحتنیز(

فرانکفورتاجتماعیهایپژوهشیموسسه»درآدورنو نفر،سههراینمورددرکردند؛تحصیل«

یعنیبرانگیخت؛راسیاسیاقتصادبرمارکسیستینقدهایپایهبهبازگشتی۱۹۶۰یدههرویدادهای

داشتغلبهآدورنومتاخرآثاربیشتربرکهایفرهنگیهایمشغلهبهنسبتنظریچرخشی بنابراین،.

 .بودمشابههاآنعزیمتینقطه

مقطعآنازپساندیوسالچهلطیبتوانندکهبودندبرخوردارنعمتاینازرایشلتوهاوسبکهرچند

.نشدبرخوردارموهبتیوبختچنینازکرال.بخشندتوسعهراخودآغازیننظریهایبصیرتهایداللت

اس»۱۹۷۰یفوریهدرویناهنگاممرگ دی. اس. محرومهایشستارهتریندرخشانازیکیازرا.«

ساخت بودگرفتهقرارخودپایانیهایگاممسیردرسازماناینزمانآنتاهرچند. زودیبهآنپیدر.

واحزابهایفعالیترشدیدورهیعنیفرارسید،،(K-Groups«)کمونیستیهایگروه»بهموسومیدوره

                                            

54. state derivation debate 

55. reconstruct the logic of the commodity and its value-form 

56. Neue Marx-Lektüre (NML) 

57. value-form theory 

58. “clpitla-aogic” schooa 

59. }13{ See in pl,ticual,  ,lhar “Zu, Wesensaogik de, Ml,xschen Wl,enlnlayser” in Konstitution und 

Klassenkampf, 31-81. 
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مائوئیستعموماشانسیاسیهایگیریجهتلحاظبهکهلنینیستی،-مارکسیستُخردبسیارهایسازمان

 .بودند

۱۹۶۰یدههدومینیمه]دانشجوییخیزشپس اقتدارستیز»دانشجویاِنجنبشیا[ نفعبهعمدتا«

مفروْضضرورِیانقالبیانضباط[ظهور]
60
مسلحانهیمبارزهسمتبهدیگر،بیانبهگردید؛منحلوسرکوب

آنارشیستیخودگراییخودبهیعرصهدریاوشدرانده
61
غیرسیاسیِضدفرهنگیاو،

62
مضمحلوپراکنده

نویچپسیاسیمیراثپایاترینامروزهکهداشتوجود[جنبش]آنازهمدیگریماندپسالبته.گردید

دولتینهادهایمیانازطوالنیراهپیمایی:»شودمیمحسوبآلمان
63

وبرپاییبهمستقیمًاکهمسیری،«

بهتمایلخود،پیشاروِیدموکراِتسوسیالحزبهمانندزودیبهکهحزبیشد،منجر«سبزحزب»تاسیس

ائتالفی)مشترکحکومت دادنشانرامسیحیدموکراتحزببا( چنیندرکهسبزحزبازاعضایی.

همچنین،.اندکردهعبور.«اس.دی.اس»مدارازمواردبسیاریدرداشتند،عهدهبرمهمینقشهاییپویش

جنبشآنسابقفعالینازحالیشرحهماننداغلبنیزآلمانانتقادیینظریهدربعدیهایمشارکت

دستازناپذیری-احیاطوربهبود،ساختهفراهمسازماناینزمانیکهوحدتیحال،اینبا.شدندمیخوانش

بودرفته اس»خود. دی. گردیدمنحلکرالمرگازپسماهیکآشکارا.«اس. کرالاساسیهاینوشته.

[مطالعات]قلمروبهسرعتبههانوشتهایناماشدند،منتشروگردآوریویمرگازپسسالیکاگرچه

 .یافتندانتقالتاریخیصرفًا

نبودمحبوبتمامایچهرهیکوجههیچبهکرال یکپرتابیواسطهبهویبهنسبتانتقادترینقاطع.

شدبیانفرنگیگوجه
64

 اس»یکنگرهبرگزاریجریاندر۱۹۶۸سپتامبردر: دی. فرانکفورتدر.«اس.

                                            

60. supposedly necessary revolutionary discipline 

61. lnl,chistic Sponti (“Spontlneist”) scene 

62. apolitical counterculture 

(.اینعبارتدراصلبرگرفتهازیکیازlong march through the institutions«)طوالنیازبیننهادهاراهپیمایی.]»63

راهپیماییطوالنیانقالبیونچینی)ارتشسرخچین(استعاره به اشاره با که است، استراتژینفوذهایرودیدوچکه به ،

ارجکارانهخراب مسلط نظم ساختارهای در براندازانه میو بهاع اینجا عبارتدر این اما طعنهدهد. استراتژیعنوان به ای

کردندبیانشدهاست.تفاوتدرایناستکهدوچکهبهاعالممی۶۸دارجنبشدانشجوییکهخودرامیراث«سبزهایآلمان»

مواجهه نهادهایمدنیدر تسخیر اما داشت، دولتنظر نهاد سبزها»ایفراپارلمانیبا ت« طریقپارلمانبه دولتاز سخیر

بهادغامتمامچرخشیافتند،کهالبتهبه ونهایتًا وکمالدرزودیالجرمبهمشارکتدردولت)تحتهرشرایطی(بدلشد،

 ساختارقدرتانجامید./م.[

«رهاییزنشورایعمل»گوی(سخنHelke Sander(هلکهساندر)۱۹۶۸«)اس.دی.اس.»ینمایندگاندرکنگره.]64

اند،چراکهتبعیضعلیهزنانرانادیدهقدرکافیژرفانبخشیدهمرداناینسازمانرامتهمساختکهنقدشانبرجامعهرابه

ازآنجاکهاعضایواقعساختاردرونیخوداینسازمانبازتابیاستازمردانهگیرندودرمی محوریساختاراجتماعیمسلط.

برگزاریکنگر برنامهمسئول گنجاندنآندر اینبحثو به برایورود تمایلینداشتند،ه آمادگیو/یا رو یاجراییپیِش

بازتابخبریاینحرکت،بریاعتراِضزنانهیکگوجهزیگفریدروگربهنشانه فرنگیبهسمتمیزاجرایبرنامهپرتابکرد.
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صورتبربودشدهپرتابفمینیست،فعال،(Sigrid Rüger)روگرزیگفریدسویاز[اعتراضبه]کهایگوجه

نشستکرال یرویه]علیهروگر. کردمیفعالیتسازماندروندرمردانهیسلطه[ بهماینهوفاولریکه.

ایروزنامه]ستونیزودی حمله»اینتأییددر[ نگاشت« ایلحظهیمنزلهبهپسآنازرویداداین.

شودمیبازشناسیآلمانفمینیسمدرکنندهتعیین
65

 چارچوِبازاپیزوداینتروسیعیمالحظهگرچه.

کهکنیمتوصیهرامارکسازکوتاهیپندبتوانیمکمدستشایدرود،میفراترکرالمعرفیدرحاضرنوشتار

»بودآنکردِننقلمشتاقکافیقدربهکرالخود هاسالحنقدجایگزینراستیبهتواندنمینقدسالح:

 «.گردد

 



                                                                                                                             

دربسیاریازشهرهایدانشگاهیدرواکنشبهنظامتبعیضبسترجوسیاسیپرشوروپرتحرکآنزمان،منجربدانشدکه

 وبرگردانازمتنزیر:[گرفتههایزنانیاشوراهایزنانهشکلبگیرند./م.]برمردانهودرجهتبسطمبارزاتفمینیستیگروه

Susanne Hertrampf: Ein Tomatenwurf und seine Folgen, Eine neue Welle des Frauenprotestes in der 

BRD. 

65. {14} Meinhof, Women in the SDS: Acting on their Own Behalf, in Karin Bauer, ed., Everybody 

Talks About the Weather… We Don’t: The Writings of Ulrike Meinhof, Seven Stories Press, 2008. 

   

http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35287/neue-welle-im-westen?p=all
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 1اقتدارگرا دولت و تاریخ ی فلسفه

 

 کرال یورگن هانس

 

 

 بر است.آنچه تری فزون  هرچه ساخِت جان عزم نیازمند آن یابی تحقق است، نامحتمل سوسیالیسم اگر»

 ی سلطه دستگاه بلکه آن، اجرای و انجام تکنیکِی های دشواری نه کند، می ایستادگی سوسیالیسم راه سر

 «.است حاکم ی طبقه

رگیوس هاینریش 
۲

 

 

وتأییدمورددارانهسرمایهدنیایطبیعیمسیریدربارهتاریخیماتریالیسمانتقادِیاقتصادیهایبینیپیش

شرایطگرفتهقرارتصدیق انباشتتاریخیگرایشاند؛شدهفراهمسرمایهبحرانوفروپاشیبرایاند.

طبیعیطوربهتاریخِیمرزسانبهانگلسومارکسکهتمرکزیوتراکمیدرجهبهپیشهامدتازدارانهسرمایه

اندکردهمشخصآنیایجادشده
3
تشکیلرسیده، بحران»ازبیانیقدرهماندرستاقتدارگرادولتاست.

نهایی نمودی]اینکهاست« اینمدیریتدرموقتییشدهوساطتسیاسیطوربهموفقیِتازاستدولت[

محققانیسرمایهعالیقجهتدربحران کهاندداشتهواهمهوتردیدامرایندرمدیدهایمدتانحصاری.

                                            

1. Hans-Jürgen Krahl, 1971: The Philosophy of History and the Authoritarian State,Viewpointmagazine. 

(انجامشده،وMichael Shane Boyle & Daniel Spauldingیفارسیاینمقالهازرویبرگردانانگلیسیآن)توسط:ترجمه

 قرارگرفتهاست.حاصلکاردرمطابقتبامتناصلیآلمانیموردبازبینیوتصحیح

2 .{1} انگلیسی: مترجمان )هاینریشرگیوس»یادداشت »Heinrich Regiusاز برخی در ماکسهورکهایمر مستعار نام )

 هایآغازینویبودهاست.گفتاوردفوقبرگرفتهازایننوشتارهورکهایمراست:نوشته

Max Horkheimer. Dawn & Decline: Notes 1926-1931 and 1950-1969. New York: Seabury Press, 1978, 37. 

يتاریخ،وکندکهدرتجریدازیکفلسفهدارانهترسیممیبندیاجتماعیسرمایهمارکسطرحیازتاریخطبیعِیشکل{2}.3

درپیوندباشرحایسرشتگونهبه سازوکاراجتماعینما انباشتاولیهقراردارد. آمیزمالکیتغصبدخیلدرتکوینسازیویاز

انباشتسرمایهخصوصیسرمایه گرایشتاریخی در طریقسلبمالکیت[، ]از قالبدارانه در سرمایه»دارانه تمرکز جریان« نیز

پیشرفتفنیبهینهمی با ضرورتًا اینامر آنیابد. که )چرا دارد کاربستفناورانهسازینیروهایتولیدیپیوند با درها یعلوم

تلفیقروآالماشین میبهتصنعتیو خودکارتر هردم فرآیندکاریکه تعریفمیرشدآندر نفیسلبشود به نهایتًا و گردند(

 {Kapital I, MEW, Bd. 23, pp. 790-91شوند.}نگاهکنیدبه:دارانهدگرگونمیمالکیتسرمایه

 

https://www.viewpointmag.com/2014/09/25/the-philosophy-of-history-and-the-authoritarian-state-1971/
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 باشد:نداشتههمراهبهرادارانهسرمایهاجتماعیبندیصورتسیاسیپایاناقتصادی،فروپاشیبحراِن

پیامدهایباشد،درستاقتصادیینظریهیکسانبهعظیمفروپاشیینظریهاگرحتی»

دارانهسرمایهتولیدفرآیندکهباشددرستآید.اگرنمیآندنبالبهنامبهمیوروشنسیاسی

کهنیستآنمعنایبههنوزامراینگردد،منجر]نظام[تولیداینفروپاشیبهبایدمیضرورتًا

اینمیزان،همانبرآید.بهسیاسیفروپاشییکباید]ضرورتا[میسیاسیفروپاشییکپیدر

فروپاشیازحاکمیطبقهکهداردوجودامکان اینبهداریسرمایهنظامتهدیدگر]امکان[

ازتاکنداستفادهایگونهبهسیاسیابزارهایازبایدمیکهبرسداستنباط ایناینکه]بتواند[

کندجلوگیریشود،واقعاثرمنشاءهمسیاسیلحاظ]اقتصادی[بهفروپاشی
4

.» 

ینظریهتاکنونِی[وFormtypus]عامالگویتنهایمنزلهبهتاریخی،ماتریالیسمبراینویمانفرانتسیفرضیه

پذیریدگرگونیبرحسبراجامعهآنهایبرنهادهکهدکترینیازعامیالگوییعنیاست؛توجهجالبانقالبی،

درجامعه،سراسرازبحرانحذفباسیستمنهاییاقتصادیبحرانگرفتِنکنند.یکسانمیتوصیفآنانقالبی

خواهدانگلسومارکسهایآموزهدرتاریخماتریالیستیمفهومساختاربخِشنظریهایتعینتمامیبامغایرت

گرایشی تعمیمeconomic breakdown)اقتصادیفروپاشیسویبهبود. فلسفهحسببریافته( و]مفاهیم[

یُخردکنندهنیرویزیرگریزناپذیریطوربههاانسانکهداشتخواهدآنبرداللتاجتماعیينظریهوتاریخ

(heelیک امریانقالبدرنتیجه،دارد؛قرارهاآنیآگاهانهکنترلفراسویکهدارندقراراجتماعیهستی(

بایدمی(مسلمًاfinal battle«)نهایینبرد»حال،است.درعینتاریخیفرآیند(بهabsurdity)نامربوطومحال

آگاهیمادْیهستیآنبرمبنایکهرادارانهسرمایه(واقعیتshabby)نماینخوژندهماتریالیستیدکتریناین

اینکهannul)سازدمنسوخولغوکند،میتعیینرا ساختهنیزآگاهانهطوربهسازد،میبشریتکهتاریخی(.

الزامیک،«رساندمیثمربهرااشقبلیکارآگاهانهبلکهکند،نمیآغازرایجدیدکاربشرنوع»اینکهشود،می

استتاریخازمارکسپردازیمفهومکانونِیوبخشرهاییاساسِی
5
. 

فرآیندیکاستواریبادارانهسرمایهتولید»آنیبرپایهکهدارانه،سرمایهیتوسعهطبیعیمنطقبنابراین،

نیستتقدیرنوعیسانبهپیشرفتبهبینانهخوشباوریمعنایبه«کندمیایجادراخودنفیطبیعی
6

.قوانین

                                            

4. {3} Franz Neumann, 1964: Economics and Politics in the Twentieth Century, in The Democratic and the 

Authoritarian State. Ed. Herbert Marcuse, Trans. Peter Gay. New York: The Free Press, 258-269. 267-268. 

5. {4}  l,a Ml,xr “Letter to Ruge, September 1943. 

 .۹۲۹،ص.۱۹۹۰هایپنگوئن،یبنفاوکس،کتاب.ترجمه۱کارلمارکس،کاپیتال،جلد{ 5}.6

 رویکردهای ی همه برابر در )که اقتصادی فروپاشی ی زمینه در  مارکسیست پردازاِن نظریه ترین مهم از یکی گروسمن، هنریک

 همچنین است(، ساخته برجسته تحلیلی طور به را دارانه سرمایه فروپاشی ناپذیر اجتناب ضرورت و عینی گریزناپذیرِی رفرمیستی،

قانونfatal automation) تقدیرگوِن خودکارِی ی ایده  می باره این در وی گیرد؛ می چالش به را فروپاشی (  فروپاشی»نویسد:

 صرفًا که نیست چیزی حال این با است، پذیر محاسبه کاماًل آن تاِز و تاخت با پیوند در و است ضروری عینی طور به اگرچه داری سرمایه

نشست آن انتظار به انفعالی طور به بتوان یا دهد روی خودکار طور به  نظام فروپاشی و انباشت قانون» ]کتاِب به کنید نگاه«.

 «[:داری سرمایه

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_09.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_09.htm
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ساخت{دارایerste Natur}اولطبیعتیاطبیعتخوِدقوانینبامقایسهدرداریسرمایهیجامعهطبیعی

آگاهیبرهاآنمجردوجود(هستند؛abolish)سازیموقوفوبراندازیقابلقوانینهستند.اینمتفاوتیکیفیتا

false consciousness)کاذب اعتبارمتکیخودشانتولیدبهنسبتتولیدگران( گرایشقانونعینیاست.

چنینپابرجاجاذبهفیزیکیقانونیشیوههمانبهسودنرخنزولی این]کههاییدیدگاه)تغییرناپذیر(نیست.

کسانیاند؛ماندهجایبهدومالمللبین(درMl,x’s epigones)مارکسمقلدانازانگارند[،میهمسانراقوانین

ازراهاآنخودنیزوپرولتاریاطبیعی،قوانینیبرپایهبشرناپذیرتوقفپیشرفِتیاندیشههاآندیدازکه

انقالبیآزادسازییوظیفه
7

رفرمیستِیخیانتدادنجلوهعقالنیوتوجیهحددرحتیاست،ساختهمعاف

خودشان
8
. 

دموکراسِیسوسیالمذهب»مقابِلدربنیامینوالتر دیتسگنیوزف«
9

ترروشنماهدفوجهتروزهر)»

بندد؛میکاربهرازماندموکراتیِکسوسیالمفهومبراشدقیقنقد،«(شوندمیهوشیارترروزهرمردموشودمی

transcendental)فراترازندهزمانِیپیوستاریکسانبهتاریخبندیفرمولآنموجِببهکهنقدی درحقیقت(

شدهُزداییتاریخآگاهِی-زمانیکبرایتوجیهی
10
کاِرزماِنهمچوناستثمار،یواسطهبهکهآوردمیفراهم

 یابد:میتجلیتغییرناپذیر

یکتوسطنظریه،اینبهمربوطپراتیِکآْنازبیشودموکراتیکسوسیالینظریه»

شکلprogress)پیشرفتازپردازیمفهوم بلکهنداشت،همخوانیواقعیتباکهگرفت(

بشرپیشرویمفهومازبشرنوعتاریخِیپیشرفتمفهوم…است.کردهطرحراجزمیهاییداعیه

                                                                                                                                  

Henryk Grossman [1929]: Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems. 

Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1967, 601.   

 با  رابطه در«نظری ورتضر و عملی ضرورت» میان مارکسِی تمایزگذاری در تاریخ عینی فرآیند در اراده و آگاهی نقش ی درباره

 «[:عمل و نظریه»]هابرماس: کتاب به کنید نگاه همچنین انقالب

Jürgen Habermas, 1973: Theory and Practice. Trans.: John Viertel. Boston: Beacon Press. 

 

7.  revolutionary liberation 

(روابطاجتماعِینهادیافته)طبیعتhypostatizationانگارِی)آدورنودرپیوندبامارکسیسمانتقادیلوکاچجوان،کهشی{6}.8

به را طبیعت خود به نسبت تجریدیافته( عینیتثانوی بازتولید سرمایهسان مییابِی نظریه محیط در میدارانه نویسد:انگاشت،

است؛باانگاریشود[،یکایدئولوژیماننِدیکفاکتمعلوموتغییرناپذیرتجسمگردد]شیکهبهاجاییمندیطبیعِیجامعْهتقانون»

قانوناین بهحال، طبیعْی حرکتجامعهمنزلهمندی از قانونی آنی است، واقعی ]امری[ ناآگاه قانونی ]این که درگونه مندی[

تحلیلشکلکاالییبه قالبیکپدیدارشناسیغیرمعنوی)يسمتنظریهکاپیتالاز جویی(پیanti-Spiritبحراناقتصادیدر

گونهمی همانندتغییراتدر بنیادی، هرشکلاقتصادِی تغییراتدر کهطیمیلیونشود. سالبرمیهایحیوانی، نابودها آیندو

 یدنیسردموند(،ترجمه«دیالکتیکمنفی«.)»اندگردند،حادثشدهمی

9. Josef Dietzgen 

10. a dehistoricized time-consciousness 
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همگنوخالیزمانیکخاللاز
11
بایدمیپیشرویازمفهومیچنیناست.نقدناپذیرجدایی

«باشدپیشرفتمفهومخودنقادِیهرگونهیپایه
12

. 

بازگشتباتاریخی،اصلیکسطحبهرویهاینارتقایواجتماعی،رفرمطریقازداریسرمایهعملِیتثبیِت

نوعییمنزلهبهاست.برنشتاینداشتهمطابقتدموکراسیسوسیالینظریهدربورژواییتاریخیفلسفهمبتذل

عنوانبهپسند،عامهبندیبستهیکدررا،طبیعتدرمستترعقالنیتگرایِیغایتشده،دموکراتسوسیالکانت

یتوسعهمنطقِینابخردیدهد.اومینسبتبشرنوعتاریخبهسوسیالیسمسمتبهداریسرمایهفرگشتِیرشد

راچیزیآنتاریخکهرودمیانتظارستاید.درنتیجه،میجهانتاریخخوِدعقالنیمسیرسانبهرادارانهسرمایه

انگلسومارکسمقابل،برساند.درانجامبهتواندمییافتهوحدتپرولتاریاییکانقالبِیپراتیککهکنداجرا

 که:ورزندمیتأکیدمنسجمطوربه

دارد.نمیبرپارانبردیهیچوندارد؛عظیمیثروتهیچدهد؛نمیانجامکاری هیچتاریخ»

چیزی[]ازکهاوستودهد؛میانجامراهااینیهمهکهاستزندهوواقعیانسان،انساناین

برایانسانازکهنیستمجزاییشخِصچونانتاریخکند؛میپیکارواستبرخوردار

گیریپیدربشرفعالیِتمگرنیستچیزیتاریخکند؛میاستفادهخودشاهداِفبهیابیدست

«خویشاهداف
13
. 

کند؛میتکراررااستمشهودهمجوانهگلنزدکهگونهآنتاریخ،آلیستیایدهرازآمیزِیرفرمیسْمسوسیال

آنحامالنصرفًامنفردواقعِیهایانسانکهمتافیزیکییسوژهیکمجزا،شخصی»یمنزلهبهتاریخیعنی

«هستند
14

منجمدووارهسنگراارزش(قانونambivalent objectivity)دوپهلویعینیترفرمیسْم.سوسیال

یسرمایهتصادفیهایعاملبهسپسکهدهدمیقرارافرادیسرفرازبرراخودراستیبهکهقانونیسازد؛می

فروکاستهcapital-in-process)فرآینددر همچونراخودطبیعْیقانونیکیهشیوبهکهقانونیشوند؛می(

باکهاستپایانیبحرانتنهالنین،ومارکسنظرسازد.مطابقمیتحمیلرحمبیوتفاوتبیطبیعِیتاریخیک

اینوعقالنی؛یجامعهیکآْنازکمتروانقالبیسازیآزادنهپیوندد،میوقوعبهطبیعیقانونیکضرورت

 سازد:برمیرالوکاچگئورگیاولیهآثارمندنظامفکرییشالودهکهاستنقدی

                                            

11. progression through a homogenous, empty time 

 «یتاریخيفلسفهتزهاییدرباره»والتربنیامین:{7}.12

Walter Benjamin [1940]: Theses on the Philosophy of History, in Illuminations. Trans. Harry Zohn. New 

York: Schocken Books, 1986, 260-261. 

13. {8} Friedrich Engels and Karl Marx. The Holy Family. Trans. Richard Dixon. 

 همچنیننگاهکنیدبه:

Alfred Schmidt, 1967: Über Geschichte und Geschichtsschreibung in der materialistischen Dialektik, in 

Folgen einer Theorie. Suhrkamp, 113-114. 

14. {9} Ibid. 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/ch06_2.htm
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مکانیکیایگونهبهکهکندگیریموضعهاییدیدگاهیجبههبرابردرکهبودبرحقکاماًللنین»

ودرکراآنوسیعاویخودکهبحرانی–داریسرمایهامپریالیستِیبحرانتقدیرگرایانْهو

وخود-درکهنیستموقعیتیهیچگویدمیاوانگاشتند؛میناپذیرچارهرا–بودکردهتحلیل

رابحراناینازرفتبرونراهپرولتاریاکنشپرولتاریا،باشد.گریزناپذیرمجرْدطوربهخودِبرای

البتهبنددمیداریسرمایهرویبر کهباشدجایگاهیچنیندربتواندپرولتاریاکهامراین.

.طبیعیقوانیناقتصادِیضرورتازاستپیامدیباشد،]عملکرد[آنبهوابستهبحرانحلراه

حلیراهبهبتواندبحراناینکهاینتعیینوکنندمیتعیینرابحرانفقططبیعیقوانینایناما

اثراتآنکارکردهایورایکند،پیدادستدارانهسرمایهنوعاز یمهارنشدههاست.

(unhinderedاین)ستیزندهطبقاتمشترکسقوطسازند:میممکنرادیگریحلراهبحران،

راجامعهتوانندمیتنهادارانهسرمایهپویشطبیعِیقوانینبربریت.وضعیتیکبهپسرفتییا

ازرفتبرونبهکهدهندنشانرامسیرینیستند]اما[قادرکنند،هدایتنهاییبحرانسمتبه

گرددمیمنجربحراناین
15

.» 

راپرولتاریاضرورتًادارد،میاعالمراسرمایهیرابطهاقتصادِیفروپاشیتاریخیطوربهکهنهاییبحران

هاسدهطیکه،اقتصادیقدرتساختارهایازفرارویوشکستندرهمعینیامکاندرعوضبلکهانگیزد،برنمی

رامندیقانونیدارانهسرمایهواقعِینمود)همچوناندشدهدرونیگْرارعابابزارهایازطریق بهطبیعی(

کند؛میعرضهپرولتاریا  دراستثماریتارشدهیخاطرهسازیروشنجهتدرپرولتاریابرایعینیامکانی

تاریخییگذشتهسراسر
16
سطحدراقتصادوسیاستهایگریمیانجیبهکهایطبقاتیآگاهِیبهیابیدستو

واقفجامعهکل این)کلیت( سانبهمزدبگیرهایتودهیپراکندهجایگاهتغییربهتواندمیسپسامراست.

طبقاتِییمبارزهبهمعطوفمصمِمعینیلحاظبهسازمانیکوانقالبیگی[سوژه]جایگاهبهخود-درایطبقه

آزادسازیمادیتپرولتاریایی وگرنهدهد،رخاستثمارشدگانیارادهوآگاهیطریقازتواندمیتنهاببخشد.

 داد.نخواهدرویوجههیچبه

هایشیوهبهسرمایهدیکتاتوریاند،کردهتأکیدلوگزامبورگرزاولنینانگلس،مارکس،کهطورهمانحال،اینبا

یکمیپیدانهاییبحراناینازگریزگاهیمتفاوتیتاریخا فازهایازافراطیتاریخیلحاظبهدیالکتیِککند.

بهresolution)حِلراهدوبهدارانهسرمایهاجتماعیبندیصورتفروپاشیدرامپریالیستیوانحصاری طور(

نابودینوعتاریخُبعددردیگریوجهانیتاریخمقیاسدریکیبرد؛میراهمحتملعینی تاریخی]بشر[:

یاو)انگلس(است؛«آزادیقلمروبهجهشی»کهخودآگاه،وبستههمتولیدکنندگان]مسلط[ازطریقسیستم

                                            

15. {10} Georg Lukács, 1921: Spontaneität der Massen, Aktivität der Partei, in Die Internationale 3:6, p. 

یجزوه»بندیرزالوگزامبورگدرلمانی،بابرگردانهمینمترجمان{.ایننقدهمچنینباصورت}برگرفتهازمتنآ .221

همخوانیدارد.۱۹۱۶هایآلماندرسالدمکراتعلیهسیاستجنگیسوسیال«یونیوس  

16. historical anamnesis 
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حیوانیناآگاهذهنیقلمرو»کوربازتولیدوگرنه دارانهسرمایهپیشاتاریِخو«
17
بیانیبه؛ بهگذاریا»دیگر:

[۱۹۶۸متن:ایننگارشزمان]ازپیشسالپنجاهازبیشلوگزامبورگرزا«.بربریتبهرفتپسیاسوسیالیسم

شودمیمواجهبشریتباآنیپایهبرامپریالیسمکهراجهانی-تاریخیبدیلایناولجهانیجنگبهاشارهدر

 است:کردهبیان

راآنانگلسفردریشترپیشنسلیککهمواجهیمانتخابیهمانبادقیقًاماامروزه»

یاکردهبینیپیش باباستان،رومهمانندتمدنتمامیفروپاشیوامپریالیسمیغلبهبود:

انحطاطویرانی،جمعیت،مفرطکاهش
18
کهسوسیالیسمپیروزییاوعظیم؛گورستانیکو

یشیوهوامپریالیسمعلیهالمللیبینپرولتاریاییآگاهانهوفعاالنهپیکارپیروزیمعنایبه

اینجنگ،یعنیآن،غالب یکاست،جهانیتاریخروِیپیِشخطیریدوراهیوتنگنااست.

آنیااینیا»
19

طبقاتیآگاهیداراِیپرولتاریایتصمیمبرابر(درscales)ترازواینهایکفه؛«

خودانقالبیشمشیرپرولتاریاآیاکهاستآنبهوابستهبشریتوتمدنیاست.آیندهنوساندر

نهیاکند،میپرتابترازواینهایکفهسویبهدلیرانهرا
20

.» 

طبیعی-تاریخیتصمیم»
21

پیشرفتهفناوریبهمجهزتولیدینیروهایمخربقدرتوفاشیستیبربریتنفعبه«

جهانی-تاریخیخصلتمؤیدهمگیجامعه،کلویرانگِراتمییفاجعهیکخطرنفعبهومتاخر،داریسرمایهدر

نوعِی-تاریخیو
22
پرسشدادهقراربشرنوعروِیپیِشدارانهسرمایهفروپاشیفازکهستبدیلی یکاست:

نوعنهاییبحرانصرف؛بقاییمسالهبااستبستههمجهانیتاریخسطحدرناگشودگیطوربهبهترزندگی

 سازد.میمواجهخویشبقایبهمربوطپرسشبا(راspecies]بشر[)

قدرتاقتصادیبحراناینازسرمایهسیاسیرفتبروناقتدارگرا،دولت اقتصادِی-فراقهریاست.

گشتهمطلق
23

بازنماییبیستمیقرنفاشیستیارعابونوزدهمیقرنبناپارتیستِیاجبارتوسطنوعاکهآن،ی

سرکوبابزارآالتشود،می
24
(sabotage)سازیمختلنیزوقطعیاقتصادیفروپاشیانداختِنتعویقبهبرایالزم

متحدپرولتاریای»کنشکهواقعیامکاناین غیرطبیعیپایان»یکبهراداریسرمایهسیستمبتواند«
25

»

                                            

17. bewusstlosen geistigen Tierreichs der kapitalistischen Vorgeschichte 

18. depopulation, desolation, degeneration 

19. an either/or 

20. {11} Rosa Luxemburg. The Junius Pamphlet: The Crisis of German Social Democracy. Trans. Dave 

Hollis. 

21. naturgeschichtliche Entscheidung 

22. species-historical character 

23. absolutized extra-economic coercive power 

24. repressive instrumentarium 

25. unnatural end  ( يهورکهایمراصطالحبرگرفتهازمقاله ) 

http://www.marxists.org/archive/luxemburg/1915/junius/
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توصیفمیمهیابرساند، ماتریالیستینگاریتاریخباپیونددردرستیبه)کهتالهایمریپدیدارشناسانهسازد.

ازمیپیشبناپارتلوییرژیمیدربارهمارکس وبناپارتیستیهایشکلمیانساختاریارزیهمیکرود(

اجرایییقوهاستقالل»سازوکاریبرپایهکهگوید،میسخناقتدارگرادولتتجلیِِفاشیستِی
26

 برابردر«

بورژوازی
27

راخودسیاسیقدرتاش،اقتصادییسیطرهوهستیحفظمنظوربهکهایبورژوازیگردد؛میبنا

نبایدتوصیفیچنین،اینوجودکند.بامیمحول«اشدارودستهوماجراجویکدیکتاتوری»بهبستهباچشمانی

هاییتفاوتبگیریم،نادیدهدولت[راتجلی]شکِلدواینمیاناساسیهایتفاوتکهدهدسوقسمتبدینراما

 اند.مربوطسرمایهمستمرتراکمبهوشوند،میناشیاقتصادیتولیدفرآیندخوددرونتغییراتازکه

سازد.میدگرگونرابحرانوافزاییارزشمیانیرابطهداریسرمایهامپریالیستِیوانحصارینهاییفاز

{معطوفintentione recta}درستمقصدبهکه(استKrisenkapital)بحرانیسرمایهانحصارْییسرمایه

نهایتدرامراینکهاست،اقتصادیافزاییارزشفرآینددردولتیوقفهبییمداخلهنیازمندواستشده

دارانسرمایهکل]پیکریابی[مادیجایگاهبهرادولت
28
دنبالراهورکهایمریاولیههایتحلیلدهد.اگرمیارتقا

ببخشدفعلیتزمانیهردرراآنتواندمیدولتکهاستانحصارییسرمایهیبالقوهمالزمیکفاشیسمکنیم،

(actualizeانگلس.)آنهابدونیاهاتراستباحالت،هردر»نویسدمی:» 

تولیدهدایتشدخواهدمجبورنهایتدر–دولت–داریسرمایهیجامعهرسمِیینماینده»

مؤسساتدرنخستیوهلهدردولتیدارایی]سرمایه[بهتبدیلضرورِتبگیرد.اینبرعهدهرا

مشاهده–آهنراهتلگراف،وپستيادارهنظیر–ارتباطاتومراوداتبهمربوطبزرگ

می انجامدولتبگیِرحقوقکارمندانتوسطسرمایهاجتماعیکارکردهایتماماکنون…شود.

می سهامیهایشرکتبه)یاسرمایهتبدیلاما…شود.
29
دولتی(مالکیتبهیاوها،تراستو

سازدنمیملغیرامولدنیروهاییدارانهسرمایهسرشت صرفًادیگربارمدرندولتو…

دارانهسرمایهتولیدیشیوهبیرونیشرایطتاگیردمیخودبهبورژوایییجامعهکهستسازمانی

نماید.تأمینمنفرددارانسرمایهخواهوکارگرانخواههایتخطیوهااندازیدستمقابلدررا

داران،سرمایهدولتاست،دارانهسرمایهماشینیکاساسًاآن،شکلنوعازفارغمدرن،دولت

                                            

26. the independence of the executive authority (اصطالحبرگرفتهازمارکس) 

27 .{12}( تالهایمر »August Thalheimerآگوست فاشیسمدرباره(: ی کارلترجمه«. به: بنگرید همچنین مایکجونز. ی

 بناپارت»مارکس، لویی برومر ترجمه«هجدهم نوشته؛ پروگرس. انتشارات نقدیی زیر داعیهی تحلیلستبر در تالهایمر های

شیساختاری شناسانهانگاریسنخاشو از مقولهسامان»یآن قانونِی اجتماعا انسجام برپایه«هایسیاسیمندیو يآنهاایکه

يبرفرآیندفاشیسمخزندهدرجامعه»و«گرددهابیانمیتوسطنتایجیبرآمدهازتشابهاتوقیاس»مارکسازبناپارتیسمتحلیل

 «:شودکاربستهمیبورژوایِیمتاخربه

Tjaden Griepenburg, 1966: Fascismus und Bonapartismus, Argument 8:6 (December), 461-472. 

28. zum materiellen Gesamtkapitalisten 

29. joint stock company 



28 

ملییسرمایهکِلالایدهیابِیشخصیت
30

همانیامانند،میباقیمزدیکارگرانکارگران،.…

سریکبهدرعوضبلکهرود،نمیمیانمدرن[ازدولتقالب]دردارانهسرمایهیپرولترها.رابطه

«گرددمیپیکر[منتقلیکفرازبر]سری
31
. 

مفهومباشدبنااگرگردد؛میتعیینسرمایهیرابطهتاریخِیپایانینقطهاینتوسطاقتدارگرا،دولتینظریه

بافتاردربایدمیمفهوماینصورتدراینباشد،صوریمعناییکازبیشچیزیواجدمتاخرداریسرمایه

راآنهورکهایمروکردتوصیفراآنانگلسکهگونهآندولتی،داریسرمایهسمتبهگرایشتاریخِی-فلسفی

 باشد:داشتهجایداد،بسطنظریطوربه

پایانینظریهاین»
32
]بنابراین[واست،مبهموچندپهلوهمچنانکهآیدبرمیموقعیتیاز

یامبهمنیزنظریهاینخود کهاست،اقتصادیبحرانطریقازفروپاشیبرمتکیاست:

راکرد،بینیپیشراآنانگلسکهگونهآناقتدارگرا،دولتیکمیانجِیبهتثبیتصورتدراین

درنتیجهکند،میبینیپیشرااقتدارگرادولتاستیالینظریهاینوگرنهیاوگیرد؛نمیبردر

دورازشد،میتعریفبازاراقتصادتوسطهموارهکهرا،بحرانیکطریقاز]سناریوی[فروپاشی

امامیخارج آلماناستمراربرایرابحرانویابدمیغلبهبازاربردولتیداریسرمایهسازد.

ابدی
33
«بخشدمیتجسم

34
. 

گویانهپیشتجریددرنخواهداگرسیاسیاقتصادنقد
35
ومارکسخودتوسطکهاینقطهدربایدمیگردد،تباه

انگلس باحاصلگسستعلمیضرورتازاست،شدهتعیینسرمایهتاریخیپایانینقطهیمنزلهبه کند.

امابخشاکهفازییابد،میکاربستداریسرمایهپایانیفازمورددرهمچنانانقالبیینظریهسنخحال،این

سیاسیامریفزآیندهاقتصادیتقدمواقتدارگرادولتتاریخیتجلیشکلتوسطتمامانه
36

بندیخصلت

پذیرامکانهمچنانسیاسیاقتصادنقدسانبهانقالبیینظریهآیاکهاستانگیزبحثبسیارشود.پرسشیمی

مفروضسیاسیفناوریبرنقدیسانبهتلویحامارکوزهکهگونهآنگردد،تدویناینکهمبایدمییااست،

بیشتِرتاریخِییتوسعهگویاکهکنندمیبرخوردچنانانقالبیینظریهباهمهنوزگرایانجزمگیرد.البته،می

نقدپذیرامکانآن خطاییانقالبنظریحیاتامانیست. منطقیاست.
37
دکترینیکنیمادعاکهبودخواهد

هیچازنیازبیبایدمیخوداست،آگاهانهتغییروتاریخیدربارهاینظریهعمدتاکهتاریخیماتریالیسمنظیر

                                            

30. ideal personification of the total national capital 

31. {13} Friedrich Engels. Socialism: Utopian and Scientific. Trans. Edward Aveling. 

32. theory of the end (Theorie des Endes) 

33. Dauer des ewigen Deutschlands 

34. {14} Max Horkheimer [1940]: The Authoritarian State. Telos 15:2 (Spring), 1973, 3-20; p. 4. 

35. prophetic abstraction 

36. zunehmenden ökonomischen Primat des Politischen 

37. logical absurdity 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/soc-utop/index.htm
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برکنارروند]وتاریخازتغییری، بانهادهتاریخی[ هایگزارهاجتماعی،هایدادهتاریخیدگرگونیشود.

تاریختغییربایدمینیزهادادهاینیدربارهتاریخیماتریالیسم نظریه،historicity)مندِییابند. کاربست(

ساخت.مطرحراآناهمیتُکرشکارلکهگونههمانطلبد،میراآنخودرویبرتاریخیماتریالیسمانتقادِی

خوددرنهایتدارد،ریشهآنعملِیخرددرکهجهانی،انقالبیدگرگونیآرزوییواسطهبهتاریخیماتریالیسم

یاندیشهتاریخ(درself-aware)خودآگاهدکتریننخستینکهکندمیعرضهعظیمنظرییداعیهاینبارا

 است.انسانی

درلوکاچوُکرشتفسیروشرحیواسطهبهفلسفیوانتقادیطوربهتاریخیماتریالیسمدرانقالبیگیسوژهسطح

آمیِزنفی(genuinely)اصالتًایرابطهیدرباره۱۹۲۰یدههاوایل
38
گردید.اینآشکارفلسفهومارکسیسممیان

انقالبوامپریالیستیجهانیجنگنخستینعینیبستردرجهانی،انقالبروندکهبودایدورهبهمربوط

هایاندیشهبهوداشتجریانتاریخیوواقعیطوربهآلمان،نوامبرناکامانقالبواکتبرسترگسوسیالیستی

نمایندگانانگیزمناقشههاینظریهبالندگیوبهنیزوکمینترن،تشکیلفازنظریپویشبهلوگزامبورگ،ولنین

بخشیدمیدهی(ساختار)سازمانسازمانبابدرهلندیمکتب
39

دلیلبهوبعدی،هایدههطیحال،.درعین

بخشرهاییذهنی/سوبژکتیِویسویهگرایانه،عملپولتیِک رئالبهانقالبیسیاستازشورویاتحادچرخش

وشدمنکوببود،شدهنمایانوبرجستهنظریلحاظبهانقالبیتحوالتیدورهدرکهپرولتاریاانقالبِیینظریه

بایدمیقرارسرزنشموردعملیبودننامتناسبوثمربودگیبیاتهامبهیا رویهاینکهداشتخاطربهگرفت.

نواحیدراجباریهایگراییجمعبرایاستالینحاکمیتتحتنظاِمیگرانهارعابمطالباترشدموازاتبه

مدتکوتاهفنِیسازیصنعتیوروستایی
40
کارراهوجهانیاقتصادیبحرانیتشدیدیابندهدمهریزمینهنیزو،

                                            

38. genuinely negative relationship (Explikation des genuin negatorischen Verhältnisses) 

کتاببندیمعنایانقالبِینظریهبازفرمول{15}.39 با (و۱۹۲۳یکارلکرش)«مارکسیسموفلسفه»واربرنامهیمارکسیستی،

هاموجبگشایشفازجدیدمارکسیسمانتقادیشدندو(آغازشد،کههردویآن۱۹۲۳لوکاچ)ِ«تاریخوآگاهیطبقاتی»کتاب

گرفتند.مادراینجابایدینابنمایاناست،شکلچنانکهدرانتقادمارکسازفلسفهیمارکسباهگل،آنیرابطهخودبرپایه

ایده طرحاتهام بهآلیسم بگذاریم، کنار را کرش نیز و لوکاچ علیه معرفتشده تنگنای ترافرازندگیشناسانهویژه به گرایش ی

(transcendentalismبه لوکاچ مسلمًا که روش(، برخورد در نظری مسالهشناسانهلحاظ سازماناشبا درمیي بدان غلتد.دهی

واسطهیبییفعلیتانقالببرایدورهبارهدر مطالعه»یپسازجنگجهانیاولنگاهکنیدبهایناثرلوکاچ: يایدربارهلنین:

یانتشاریافتهازویاِیرزالوگزامبورگدرآخرینمقالهنامهتوصییشبهکوبز(.اعالمیهینیکالسِجی)ترجمه«ياووحدتاندیشه

ژانویه می۱۹۱۹ي)چهاردهم شرایطشکستتاکید انقالبدر واقعی حضور بر نیز ) به: کنید نگاه غالب»ورزد. برلین بر نظم

 یکمینترننگاهکنیدبه:یمارکوس(.درباره)ترجمه«شودمی

Karl Radek, 1921: Referat über Taktik, gehalten auf dem 3. Weltkongress der Komintern. 

 می سخنرانی این در رادک  بلکه نیستیم، جهانی انقالب شکست گر نظاره ما و اند درکار همچنان جهانی انقالب نیروهای»گوید:

 آنتون ي مقاله این به کنید نگاه همه از پیش هلندی، مکتب ی درباره«.هستیم جدید مبارزات برای انقالبی نیروهای تجمیع شاهد

 بالندن(. اندی ی )ترجمه«کمونیستی های تاکتیک و جهانی انقالب»کوک: پانه

40 صنعتی{16}. ارنستمندل، اساسدیدگاه )بر ملزوماتتناسِب استالینْی در(proportionalityسازِی روستا و میانشهر

کماجتماعی کشورهای در تولید ابزار توسعهسازِی سال در که را، )۱۹۲۵یافته پروبراشنسکی ِیوگنی  Jewgeniتوسط

http://www.marxists.org/archive/lukacs/works/1924/lenin/
http://www.marxists.org/archive/lukacs/works/1924/lenin/
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1919/01/14.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1919/01/14.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1919/01/14.htm
https://www.marxists.org/archive/pannekoe/tactics/index.htm
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 داشت.جریانفاشیستیخشونِت

جهانینظاموانحصاریداریسرمایهتابودندقادرکمترهرچهمارکسیستپردازاننظریهمشابه،ایگونهبه

بخشرهاییعقالنییعالقهازمتأثرشانتحلیلکهکنندتشریحنحویبهوتحلیلیطوربهراآنامپریالیستِی
41


داریسرمایهبازسازییدورهکهرسیدمینظربهباشد.چنینپراتیکیچنیندرانقالبیینظریهیمداخلهبه

وباشدبرانداختهپایداریطوربهراانقالبیپراتیکروزآمدِیوفعلیتدومجهانیجنگازپسغربیاروپای

مسیردرفزآیندهطوربهانتقادیسیاسیباشد.اقتصادساختهمنقرضهمیشهبرایباریکرای[انقالب]پدیده

پردازیمفهومراکلیکسانبهجامعهنبودقادرکهدرحالیگرفت،قرارپوزیتیویستیاقتصاددرمنجمدشدن

سایهانتقادی[درسیاسیاقتصاد]یعنی،آنعملِیاستراتژیکاهمیتکهبودآنوضعیتاینازکند.پیامدی

برایقرار تر[]قدیمیینظریههایبندیجمعباجدیدتاریخیلحاظبههایدادهمتحدسازیگرفت.

دستگاه»یارسیده،میراثبه تکمیل»گراجزمکیشِیراستامتداددرتکهتکهطوربهمارکسیسم« یاوشد،«

تغییریافتهشرایطبامارکسیسْمتاشد«[اصالح»]وکندهآنازتجدیدنظرطلبانهایشیوهبهآنازهاییبخش

اینهمخوان اجتماعیتمامیتیبرسازندهبندیالیهکهامکانگردد.
42
ی«زیربنا»گردش،وتولید)شامل

دیدیزاویهازسازد،دگرگونتمامیبهراخودتاریخیطوربهآن(بتواندازبرآمدهنهادینی«روبنا»واقتصادی

درگوییکهشدمیترسیمچنانکهبود،نظریهتاریخِیوضعیتامراینمهمدلیلیککهبود،شدهخارج

شد؛میانگاشتهتغییرناپذیرکلیبه«سیستم»است.گرفتهشکلانقالبیفعلیتازپراتیکییتجربههرغیاب

نقددیالکتیکییشالودهنابودسازیدرسیستْمدرشدهجذبتجدیدنظرطلبیوارتدوکسگراییجزم
43
یعنی،

برموافقتیکدیگرباچیزها،پدیداروذاتمیانتاریخیتفاوت وثباتیبیدیدگاه،اینیپایهدارند.

تاریخیپذیریدگرگون
44

تجلیempirical manifold)تجربِییگسترهبهصرفًابایدمی دنیایهای(

اگریاستثمارگرانهجوهرمنسجمیگانگِیبهنهباشد،مربوطداریسرمایه درژرفیتغییراتچنینآن.

-حقوقیامرمبادله،جریانیشدهوارهشئیهای)شکلداریسرمایهتولیدتجلییشدهوارهشئیهایشکل

                                                                                                                                  

Preobraschenskiیافته)نظیرسازِیدیرهنگاماماشتابیصنعتیهنگامیکهاستالینرویه»بندیشدهبود،نابودساخت:(صورت

بهساختننخستینکارخانه و اعمالکرد را اینتناسبضرورییتراکتورسازی( کلکتیوسازیسریعنواحیروستاییرویآورد،

 به امریکه ساخت؛ نابود را روستا[ و توده]میانشهر نواحیبینواسازِی فروپاشیناگهانیبارآوریکارگراندر کشاورزانو اِی

روستاییمنجرگردیدواقتصادوجمعیتشورویهنوزباگذشتحدودسهدههقربانیانغیرضروریآنهستند نگاهکنیدبه«.

 [:سازِیجهانسومیانباشتبدویوصنعتیيمارکسدربارهنظریه]مندل:

Ernest Mlndear “Die Ml,xsche Theo,ie de, u,sp,üngaichen Akkumualtion und die Indust,ielaisie,ung de, 

D,itten Weatr” in Folgen einer Theorie (Suhrkamp, 1967), p. 81 {برگردانانگلیسیتوسطمترجمانمتنحاضر}. 

41. unter der Leitung eines emanzipatorischen Vernunftinteresses 

42. fundamental stratification of the social totality 

43. dialectical quintessence of critique 

44. historical mutability (Geschichtlich wandelbar) 
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بهرقابتیداریسرمایهازگذاردوراندرکهدهندمیرخایگونهعلمی(به-فرهنگیروبنایواخالقی،-سیاسی

برفرضاینپسدادند،رخبیستمقرنآغازونوزدهمقرناواخریپیشرفتهصنعتیکشورهایدرانحصاری

شدهصنعتیایدئولوژِیواقتصاداشتقاقِییرابطهکهرسدمینظربهمعقولتاریخیماتریالیسماساس
45
،

یجامعههایشکلخوِداقتصادِیجوهردر،«نیازهانظام»درتغییریکهامریاست؛یافتهتغییردرمجموع

 کند.میایجابراعامطوربهبورژوایییجامعهدرتغییریآْنهمراهبهوداری،سرمایه

واستآنخودتاریخیدینامیکازبخشیداریسرمایهتولیدیشیوه«جوهر»کهالزامایندرنظرگرفتِنبدون

گذرایتاریخاخصلتباتنهایی]جوهر[بهاینخوداینکهونیست،آنازجدایروهیچبهشناختیهستیلحاظبه

نهساخت(،آشکارراآنمندنظامطوربهمارکسکهای)مسالهداردهمخوانیداریسرمایهتولیدیشیوه

سازیُبعدییکیدربارهمارکوزهمندنظامیفرضیهنهواقتدارگرادولتازهورکهایمرپردازیمفهوم

اجتماعیهایستیزیهم
46

بودنخواهندپذیردرکوتصورقابل
47

هر رویکردهایهاپردازیمفهومایندوی.

دارانهسرمایهاجتماعیبندیشکلیتغییریافتهکلیِتکهکنندمیعرضهمکملیمنِدنظام
48

قرارهدفرا

هرمی سرمایهمناسباتتاریخیپایانینقطهیدربارهانگلسومارکسینظریهیبرپایههاآندویدهند.

اقتصادبرنقدیتابعایبسندهطوربهراخودمندنظامجدیدرویکردآنکهبدونالبتهشوند،میبیانوریزیطرح

مارکوزهمارکسِینوع)ازسیاسی ]رویکردهای[ نمایند. گرایشدوبهارجاعیواسطهبههورکهایمر،وآن(

 یابند.میپیوندیکدیگربههستند،سودنرخنزولیگرایشقانونبهمقیدکههمپوشاناجتماعِی-اقتصادی

انگلسباهمپوشانیوتوافقدرهورکهایمر(۱ یفزآیندهوآشکارشوندهسازِیاجتماعیبهاساسًا]دیدگاه[

                                            

45. derivative relationship of economy and industrialized ideology 

46. Eindimensionalisierung der gesellschaftlichen Antagonismen 

47 نظام{17}. جدید رویکردهای بر است ناظر هرچیز بیشاز من نظریهسهم به حلقهمند انتقادِی اجتماعی ی مکتب»ی

فرانکفورت رابطه«. اینمرحله، بایددر مسالهمعرفتلحاظیبهما میاننظریهشناختْی نظریهساز کناریانتقادیو یانقالبیرا

ازهمهدرشناختیاست،بیشایصریحًامعرفتشیوهیمارکسیستیبهکهناظربراصالحنظریهایانتقادییم.خطوطنظریهبگذار

ترسیم«[هایاجتماعیایبرایپژوهشمجله]»Zeitschrift für Sozialforschungیتوسطهورکهایمردرنشریه۱۹۳۰یدهه

رویکردهایمادیاینمکتب بررسیکردهودرآنچهمیکهمنآنشدهاست. را نظریهها يمارکسیستیقرارآیددرمواجههبا

 شوند:دهم،عمدتاتوسطدوگرایشمضمونِیزیرمشخصمیمی

«نفس صیانت و خرد»هورکهایمر: (؛۱۹۴۰«)اقتدارگرا دولت»هورکهایمر: (؛۱۹۳۹) ،«اروپا و یهودیان» هورکهایمر ماکسالف(

(۱۹۶۸   لیبرال قانوِن دولت از گذار و قانون(، ی فلسفه سطح )در اقتدارگرا دولت و انحصاری داری سرمایه ی  دشواره ی درباره(.

[liberaler Rechtsstaatبه] اقتدارگرا دولت و دموکراتیک دولت» نام با نویمان فرانتس اثر به کنید نگاه اقتدارگرا رفاه دولت»

 .«مدرن ي جامعه در قانون کارکرد تغییر» سرفصِل  ویژه به و (،۱۹۳۷)

داریسازیوسرمایهصنعتی»؛مارکوزه:«یصنعتیپیشرفتهساحتی؛مطالعاتیدرایدئولوژیجامعهانسانتک»هربرتمارکوزه:ب(

بهبرداشت(نسبتmetacritical systemانتقادی)-هابرماسکوشیدهاستکهرویکردیمبتنیبرنظامفرا«.درآثارماکسوبر

عقالنیتفناورانه از ادامهمارکوزه کهمندر موردمالحظهيعلمیترسیمکند، نیز ویرا دیدگاه زیر يانتقادیقرارينوشتار

 دهم.می

48. changed whole of the capitalist social formation 
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]ظهور[شکلباانگلس،ومارکسنظردهد.ازمیارجاعدارانهسرمایهتولیدیشیوهخوِدبنیاندرمولدنیروهای

فرونشاندهاساسِیتضاداینسهامی،هایشرکت
49

ذاتًاخصلت)یعنیسرمایهیرابطهدرمانندهدروناما

شود(ازمیپوشاندههاآنبردارانهسرمایهخصوصیمالکیتمبدلیجامهاجبار،بهکهمولدنیروهایاجتماعی

همین]ازوشودتجربهدرعملتواندمیکهگردد،میبدل«محسوستجربیلحاظبه»تجلِییکبهتاریخینظر

کندمیکسبانفجاریانقالبِینیرویرو[یک
50

انحصارسویبهمانندهدرونگرایشاینآشکارساختِنبا.انگلس

 دهد:میبسطقدریراسهامیشرکتمارکسیینظریهاقتدارگرا،دولتو

(،communication)ارتباطاتوتولیدبهمربوطعظیمموسساتونهادهاگیرِیبرعهده»

نشاندولت.بورژوازیتوسطنهایتدروها،تراستسپسسهامی،هایشرکتسویازنخست

تمامیبیو]ناالزمزائديطبقهیککهاستداده ]چون[ است. کارکردهایمصرف[

«شوندمی(اجراsalaried employees)بگیرحقوقکارمندانتوسطاینکاشاجتماعی
51

. 

-درونسازِیاجتماعیآنموجببهکهانحصار،جدیدتاریخایپدیدهازمتأثر،۱۹۳۰یدههاواخردرهورکهایمر

مولدنیروهاییدارانهسرمایه
52
قهریسازِیدولتیبا

53
یدربارهاینظریهگردید،پیوندهمجامعهیفزآیندهو

درfragmentarisch)قطعهقطعهوگسستهایشیوهبهالبتهساخت،مدوناقتدارگرادولت ویینظریهمرکز(.

نابودسازیگرفتهجایفرضاین است(نشدهتعریفایبسندهطوربهمسلمًاکهای)رویهگردشسپهراست:

تمرکزیافتهیآمرانهتولیدسویازبازاریانحصارگرایانههایکنترلتوسط
54

ورقابتبردنمیانازبافرآیند،.این

آنازرابورژوایییجامعهیشدهتحریفایدئولوژیکلحاظبهبخِشرهاییمضمونآزادبازارلیبرالِیاقتصاد

ترپیشکهخشونتیگشاید،میبندمزدیکاروسرمایهبینیمبادلهیرابطهاستثمارِیخشونتازوُزدایدمی

یکبرناظروجههیچبه«اقتدارگرادولت»بود.اصطالحشده(پوشاندهlaw of contract)قراردادقانونلفافدر

سیستمبرناظردرعوضبلکهنیست،دولتوحقوقیفلسفههاینظریهباشدهاحاطهومنزویفکرِییدشواره

برمیرااجتماعیتمامیتکهاستنوینیتاریخا حاضرعصراقتدارگرایدولتدولتی،داریسرمایه»سازد.

است
55

.» 

                                            

49. suppressed basic contradiction 

 (درجلدسومکاپیتال.۲۳)ونیزفصل۲۷هایسهامینگاهکنیدبهفصلیشرکتدربارهیمارکسدرخصوِصنظریه{18}.50

51. {19} Engels, Socialism: Utopian and Scientific. 

 (۲۷هایسهامیدرجلدسومکاپیتال،فصليمارکسیشرکت)همچنیننگاهکنیدبهیادداشتتکمیلیانگلسبرنظریه

52. innerkapitalistischer Vergesellschaftung der Produktivkräfte 

53. coercive statification [Verstaatlichung] 

54. centralized authoritarian production 

یکهپردازیدولتاقتدارگرا)مفهومسانیککلدرمفهومبهدلیلاهمیتجامعه.به۳،«دولتاقتدارگرا»هورکهایمر:{20}.55

فاشیسمدرکمی توصیفماشینخشونتدولتِی پیوندبا در درحالیعمدتا نظرهورکهایمرناظربرکلسرمایهشود، داریکهاز

 رسد.نظرمیآید(موجهبهیتاریخیاینمفهوم)درآنچهدرپیمیانحصاریاست(،ازدیدمنبسطپهنه
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سیستمیگسترهدرانباشتپویشهورکهایمرنزد(۲
56

یبرپایهدولتِی،اقتدارگرایداریسرمایهسمتبه

استوارسرمایهیمانندهدرون)کهمولدنیروهایسازِیاجتماعییانحصارگرایانهونوینتاریخاکیفیت است(

اماوتولیدسپهرهایدرآنپیامدیتغییریافتهیمنظومهیبرپایهنیزواست، سیازبیشمارکوزهگردش.

طبیعتوانسانمیانوسازسوخت»خوِددروِنایتغییریافتهساختبابعدسال خودکارِی« روبروست:

کارفرآیندیبرسازندهیدقیقهوزنایریشهطوربهتولیدصنعتِینیروهاییفزآینده
57

یناحیهازرا

ماشینبهتولیدکنندگان جابجاMaschinenwesen]آالت]سمت[ کاربهزندهکارازیعنیکنند؛می[

یافتهعینیت
58

پیشرفت چیزیautomation)خودکاریمیانجیبهعلمیوتکنیکی. کمِیرشد»ازبیش(

سازیماشینی
59

 ایپایهمولدنیروهایخصلتدرتغییری»بلکهاست،« است«
60

خودکارْی کریستالیک».

استکیفیتغییرمادِیزیربنایدرغیرانفجارییاانفجاری
61

یجامعهی«گراتمامیت»سیستمِیدگرگونیکه،«

جدیدتمدنیکسویبهتاریخیتعالی»بالقوهطوربهگواینکهبخشد،میفعلیترابورژوایی
62

گشاید.میرا«

وباالترینعنوانبهراآنگروندریسهدرمارکسکهشودمتوسلچیزیبهاستقادرمارکوزهترتیب،بدین

بهعلموفناوریآْنموجببهکهگرایشیبود؛نامیدهدارانهسرمایهتولیدیشیوهایتوسعهگرایشآخرین

ایجادسیستمکلانفجاربرایتهدیدیکهستحدیبهآنمقیاسکهرسند،میبارآوریتوسعهازایمرحله

 کند.می

علمیقدرترشد» ومحیطاست،گرفتهجایآندرثابتیسرمایهقالبدراینکهمعلمکهمعیاری…

تضادیانفجارِیدقایقآنازیکی،«استگرفتهچنگبهراتولیدتمامیتویافته]علْم[تحققآندرکهایپهنه

سرمایهبحرانبارخشونتتاریخطبیعِیپایاندرکهاست
63
توصیهسرمایهبهآندر»کهشود،میپدیدار

«بدهدمیداناجتماعیتولیدازباالترییمرتبهبهوبرودکنارکهشودمی
64

علمی تولیدیفناورانهسازِی.
65


یابیعینیتنیستقادردیگر دارانهسرمایهاجباری
66

نزدتابراآنی -باز)یاخودکاریمارکس،بیاورد.

                                            

56. systemumfassend akkumulative Dynamik 

57. constitutive moment of the labor process 

باسوسیالیسمدراندازدررابطههمچنیننگاهکنیدبهکاربستهمینچشم«.ساحتیانسانتک»نگاهکنیدبهمارکوزه:{21}.58

 .PRAXIS 2, 1965, 266يصنعتیدراینمتن:جوامعپیشرفته

59. quantitative growth of mechanization 

60. {22} Ibid., 35. 

61. {23} Ibid., 36. 

62. {24} Ibid., 37. 

63. nltu,la end of clpitla’s vioaent histo,y of c,isis 

64. {25} Karl Marx. Grundrisse. Trans. Martin Nicolaus, 676. 

65. technologische Verwissenschaftlichung der Produktion 

66. zwangsweise kapitalistische Vergegenständlichung 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/index.html
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سیاسیاقتصادگرایتمامیتسازِیفناورانهیکایجادصنعتی(موجبآالتماشینعلمِییابیشکل
67
گرددمی

68
.

ازایپارهوبخشکه،«فناورانهعقالنیت»اصلکهآیدمینظربهچنینمارکوزهنگرشیبرپایهترتیب،اینبهاما

است(،ناپذیرجداییبشرنوعوطبیعتبرسلطهازنیز)وبودهآنسرآغاِزهمانازمدرنعلموصنعتیتکنیک

وبرماکسپردازیمفهومبرخودنقددرمارکوزهکهطورهمانیابد،میدستخویشکاملتحققوشکوفاییبه

رافرهنگتمامیشود،میبدلمادیتولیدروایجهانشکلبهتکنیککههنگامی»کند:میمطرحواقعیتاز

افکندمیطرحراجهانیکیاتاریخی،تمامیتیکترتیب[تکنیْک]بدینگیرد؛میبردر
69

.» 

بلکهشود؛بردهپیشبهسیاسیاقتصادبرنقدیسانبهاینازبیشتواندنمینظریهمارکوزه،منطقازپیرویبه

سیاسیفناورینقدسویبهآنغریزیتاریخیگرایشآنیبرندهپیشنیروی
70
هرخواهد ینقطهدوبود.

جامعهیآمرانهسازیدولتی)خواهسرمایهيرابطهپایانی
71
طلبانهتمامیتگرایِیبعدییکخواهو

72
درآنی

تاریخیگسستینقطهمختِصدیالکتیکشود(یکمیسازیعقالنیفناورْیتوسطتمامًاکهاجتماعیحیات
73


هممیبنیانرا بهsocialization)سازیاجتماعییمانندهدرونگرایشنهند. کهدولتیداریسرمایهسوی(

توصیفراآنماکوزهکهزندهکارعلمیِِوتکنیکیممکِنسازیجایگزینهمودهد،مینشانراآنهورکهایمر

آزادهایانسانپیوندِیهم»وکنندگانتولیدپیوندِیهمبهواسطهبیکند،می
74

 بامیارجاع« حال،ایندهند.

ِپایانتدارکازشود،میروبروخودنابودیامکانباواسطهبیطوربهکههنگامیسرمایهکهرسدمینظربه

نظامودولتیداریگردد.سرمایهمیتثبیتخود]روند[گذاردرورودمیخویش[طفرهدست]بهاشتاریخی

هستند،سرمایهپایانِیدیالکتیکاینبیانگرنوعاشوند،میپیکریابیهاماشیندرکهثابتیسرمایهازفراگیری

میخنثیراآنبحرانحادترینوتاریخیتضادگیرترینچشمپدیدارْیسطحدرکه «رفاِهدولت»سازد.

الخلقهعجیبتاریخیهیوالی»یکتصویراقتدارگرا
75

میانسوسیالیسم،ویافتهسازمانداریسرمایهمیان

«سعادتوگراییتمامیتمیانوآزادی،وبردگی
76
 کند.میعرضهرا

                                            

67. totalitäre Technologisierung der politischen Ökonomie 

یاهمیتاین.درباره۶۱۸-۶۴۳،صص.گروندریسهیعلم}برایتولید{نگاهکنیدبه:مارکس،يکاربستفناورانهدرباره{26}.68

 «[:مارکس یتکوینکاپیتالدرباره]»داریبهسوسیالیسمنگاهکنیدبهاثرروسدولسکیمبحثدرگذارازسرمایه

Roman Rosdolsky, 1968: Zur Entstehungsheschichte des Marxschen Kapital Vol. 2. Suhrkamp, 499-504. 

69. {27} Marcuse, One-Dimensional Man, 154. 

70. a critique of political technology 

71. authoritarian [autoritär] statification of society 

72. totalitarian one-dimensionalization 

73. eigentümliche Dialektik des geschichtlichen Umschlagpunkts 

74. association of free men 

75. historical freak 

76. {28} Ibid., 52. 
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بدبودگِی-ایایدهیکازاینمونهدولتیداریسرمایههگلی،معناییدر
77
{schlechte Idealitätامر است. }

بورژواییپسینیآگاهیمحیطدرزوالدرحالوبالغواقعیتیکازاینظرورزانهی(ثمرهdas Ideale)ایایده

است
78

. 

)پختگی(بلوِغهنگاِمبهتنهاایایدهامرکهکندمیتأییدرامفهوماینیآموزههمتاریخپس»

درکآنجوهردرراواقعیدنیاییابد،میتجلیواقعیامرمخالِفیقرینههمچونواقعیت،

«بخشدمیشکلفکریقلمرویکدروندرراآنوکند،می
79
. 

کهراایمفهومیفرآیندمحیِطیکهنهجوهراست؛تاریخقلمروازدوگانهتجریدیکیدربردارندهاْیایدهامر

مفهومیشکوفاییازوکند،میرهااست،بخشدهتحققآندرونراخودوشدهزادهآنازتاریخا
80

کهای

نوتاریخاامربخشد(اصلمیشکلایدهیکبهبارنخستینبرایآندرون)وداردقرارآنپیشاروی
81
تجریدرا

امرمی دوahistorisch)غیرتاریخیایگونهبهایایدهکند. کنندمیدفعرایکدیگرتاریخاکهراایدقیقه(

(abstoßende Momenteبه غیرواقعیهنوز)ونواصلوقدیمیجوهردهد:میپیوندهم(
82
)

83
سرمایه داری.

است.سرمایهنابودِیروبهافزاییارزشوبالغبحرانیکازایایدهپایانیمحصولیکهمچوندرستدولتی

خصوصِیمالکیتیپوستهاز)ارزش(راسرمایهقدیمیجوهراش،تجلیوظهورشکلدردولتی،داریسرمایه

تولیدابزارهایسازِیاجتماعییرشدنایافتهتاریخااصلبهراآنآشکارایگونهبهوکندمیرهادارانهسرمایه

درنتیجه،سازد؛میمسدودراهاآنیبستههمسوسیالیستْیطوربهیافتگِیتشخصابتداهمانازوزند،میپیوند

]پس[دولتمیتسخیرراارزشقدیمیجوهردربستههمتولیدیشیوهنویناصلدولتیداریسرمایه کند.

 کند.میاقتباسسوسیالیسمازداریسرمایهکهاستآمیزیتحریفکاریکاتوراقتدارگرا

هایمحدودهدرکهزمانیتاآورد،میفشارسرمایهبراندازیجهتدرکهتولیدیفناورانهسازِیعلمیمقابل،در

اماتحققراخودبخشرهاییقابلیتنیستقادربماندگرفتارثابتیسرمایهافزاییارزش امراینبخشد.

مشخصاتوپیاییکحدساختاری(تابیکاریجای)بهراکار]امکاِن[لغوکهآفریندمیایعلمیوفنیپیشرفت

                                            

77. bad ideality 

78. bourgeois post festum consciousness 

79. {29} Hegea. “Prefacer” in Philosophy of Right. Trans. S.W. Dyde. 

80. begriffliche Entfaltung (conceptual unfolding) 

81. Prinzip des geschichtlich Neuen (the historically new) 

82. unwirkliches Prinzip (unreal principle) 

83 گفتهبه{30}. جمهوریافالطونی، یکایده»یهگل، تمثیلیاز توخالیکه «ستآل حیاتاخالقِی»، کهنِِ سرشتبنیادِی

مانندتواندفقطبهخودمیواسطگیدربی»دهد؛اصلیکهکتجریدغیرتاریخیبهاصلخردنوینپیوندمیرادرقالبی«یونانیان

 «.(تجلییابدVerderbenساِننیستیوتباهی)(وبنابراینفقطبهunbefriedigte Sehnsuchtاشتیاقیناخشنود)

https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/pr/preface.htm
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میارتقا کاردرجوییصرفهبهمعطوفاکتشافاتبهراافرادکهآزاد،بازاراقتصادنظامدر»دهد:
84
وداردوامی

بهها،ماشینیعنینظام،اینیویژهیپروردهدستگنجاند،میجهانیریاضیاتیفرمولیکدرراهاآننهایتًا

«اندساختهزائدراکارگرانبلکهکار،نههااند:آنشدهمجازی(بدلمعنایدرصرفا)نهتخریبابزارهای
85

. 

بهراهورکهایمرومارکوزهکند،میتثبیتآن]روند[گذاردرراسرمایهیرابطهکهمهلکوشومدیالکتیِکاین

اجتماعیبندیشکلپویشعینیوضعیتبارابطهدرانقالبیگیسوژهجایگاهکهرساْندگیرینتیجهاین

چنانیافتهتغییردارانهسرمایه بلوغبهعینیارجاعگویدمیهورکهایمرکهاست.
86
}]شرایط  dasتاریخی[

Thema Probandum und Probatum،}جدلدادهدستازراخوداعتبار گراییارادهعلیهمارکساست.

نظربهاکنونامابود؛برحقنظریلحاظبهودرستعملیلحاظبهزمانآندرباکونینالیستیایدهوانتزاعی

شاپر-ویلیچگروهباکههنگامیمارکسباشد.دادهدستازراخودقدرتاستداللاینکهرسدمی
87
(Willich-

Schapperروبرو درکهفرآیندیگذاشت؛کنارانقالبییادگیریفرآیندنفعبهرانابیارادهالیسمایدهشد،(

بحرانازبرآمدهیستیزندهاجتماعِیمناسباتگِرتکوینوسازتاریخخودانگیختگی
88
آنطیودهدمیرخ

 یابد:میبلوغ(خویشself-liberation)رهاسازِی-خودسطحبهکارگریطبقه

است.آلیستیایدهبلکهماتریالیستی،نهواست؛گرایانهجزمبلکهانتقادی،نهاقلیتایندیدگاه

راِنپیشنیرویساِنبهراارادهنابکوششصرفابلکهندارند،توجهیواقعیشرایطبههاآن

۵۰یا۱۵،۲۰خاللازبایدشما»گوییم:میکارگرانبهماکهگیرند.درحالیمیدرنظرانقالب

ایجادجامعهدرتغییریاینکهبرایفقطنهبروید،پیشملیمبارزاتوداخلیهایجنگسال

درهاآن،«سیاسیقدرتِاعماِلبرایشایدودهید،تغییرراخودتاناینکهبرایبلکهکنید،

درتوانیممیوگرنهبگیریم،دستبهراقدرتاکنونهمبایدمیما»گویند:میمقابل

«بیارامیممانهایخانه
89
. 

بینش(برایconditio sine qua non)ناگزیرشرطیباشد،آزادخویشرهاسازیبرایبایدمیپرولتاریااینکه

                                            

84. labor-saving discoveries 

85. {31} Horkheimer, The Authoritarian State, 3. 

86. das thema probandum und probatum 

87[ حلقهاشاره. فعاالنانقالبیانشعابیمولفبه ایاز از )لیگکمونیستی»یافته »Communist League)شکست پساز

«مانیفستکمونیست»بدانملحقشدو۱۸۴۰یگکمونیستیهمانجمعیتیاستکهمارکسدردههاست.لی۱۸۴۸انقالبات

(apperKarl Schهایدوتنازاعضایاصلیآنکارلشاپر)یفوقکهباترکیبنامنیزازسویهمینجمعانتشاریافت.اماحلقه

بررویکردمبتنیبراقداماتنظامیتاکیدمی(شناختهمیAugust Willichوآگوستویلیچ) ویژهدرمخالفتورزید،وبهشود،

باررد)ویلیچکهسابقًاافسرارتشپروسبود،یککمتهممی«جویانهکارانهومماشاتمحافظه»سرسختبامارکسویرابهمشی

 .ف.[دسترسیاست./مقابلاینجایاینگروهدرحتیدرلندنمارکسرابهدوئلدعوتکرد(.یادداشتمارکسدرباره

88. crisis-ridden and warring social relations 

89. {32} Karl Marx. Revelations Concerning the Communist Trial in Cologne. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_League
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Schapper
https://en.wikipedia.org/wiki/August_Willich
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1853/revelations/ch06.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1853/revelations/ch01.htm


37 

شدهتنظیمثابِتیسرمایهکهرسدمینظربهاست.اماانقالبی
90
یرابطهاش،طبیعی-تاریخیِِپایاِنینقطهدر،

اگرمیتغییرتاریخیماتریالیسمخوِدزمینبرراآنارشیسمومارکسیسممیان پویشطبیعِیقوانیندهد.

یبازدارندهعملْیلحاظبهتواندمیتنهانابسندهبلوغبهشدنمتوسلپساند،پیمودهراخودمسیردارانهسرمایه

 است.ضرورینظریلحاظبهکهباشدانقالبی

بالغهاآنبرایهنوززمانکهشودگفتهشایدگذشتهمخاطراتوهاکوششبادررابطه

اما نبود. یمسامحهبرایستپوششینابسندهشرایطیدربارهامروزیگفتار]مساعد[

برای بودهرسیدهوبالغهموارهشرایطانقالبْیامراپوزیسیون. مردِمباانقالبییک…است.

]کافی[وقتکهکسانیبانهاست،مخاطرهدرهرچیزیآنانبرایکههمسوستایدرمانده

توسل اهمیتpost festum)پسینیطوربهکهاجتماعیمراحلازطرحیبهدارند. یدوره(

بخشیبودهسیاسیونظریورشکستیسازیوارونگاهدهد،مینشانراگذشته ازاست.

«استیافتهپرورشآندرنظریهکهست]همان[زمانینظریهمعنای
91
. 

انقالبییارادهشناسِیشناخت»یکسانبهپرولتاریاانقالبِیینظریهبینش یدربارههورکهایمربرداشتبا«

ارادیفاکتوِرعملِیعقِلتقدمیمثابهبهانقالبفعلیت
92
همچنانبینشایندرآنچهگماندارد.بیهمخوانی

سرمایهگیوارهشیآیاکهاستآنماندهنااندیشیده
93
وسازد؛برنمیدیگریمتناقضکیفیتآنپایانِیفازدر

امکانشوند.اگرنمیمتمایزهمازدیگربارمتفاوْتاجتماعییپهنهیکبرانقالبیعینیتوذهنیتآیااینکه

خودفرضپیششودمیگشودهنهاییبحراندرکهراآنجهانِی-تاریخیمعنایدرانقالبیآزادسازییکعینِی

 که:بودخواهدصادقهورکهایمریگفتهاینصورتایندربگیریم،

همفراگیرآزادشدگانیارادهقدربهبخشدپایانسلطهبهکهانقالب» هرگونهاینکاست.

«استتاریخ-پیشادرونبهرفتیمعنای[پس]بهگیریکناره
94

. 

 

 

 

 

 

 

                                            

90. regulated fixed capital 

91. {33} Horkheimer, The Authoritarian State, 11. 

92. Aktualität der Revolution als des Primats der praktischen Vernunft des voluntativen Faktors 

93. Verdinglichung des Kapitals 

94. {34} Ibid., 10. 
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